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Formålet til IK-Akvakultur: 
 
Hva er formålet med IK-akvakultur?  
 
Akvakulturlovgivingen fastsetter samfunnet sitt krav til: 

• Balanse og bærekraft  
• Fiskehelse  
• Fiskevelferd  

 
Forskriften skal sikre at akvakulturnæringen systematisk gjennomfører tiltak for å fylle disse kravene. Slik 
kan næringen holde seg stabil, lønnsom og livskraftig på sikt.  
 
Firda Settefisk Arnafjord AS vil bruke dette som et redskap til forbedring av arbeidsrutiner, prosedyrer og 
tekniske løsninger slik at fisken får gode forhold og det ytre miljøet blir skånet.  
 
Ved å innføre gode rapporteringsrutiner (avviksskjema) vil vi raskt kartlegge årsaken til avviket og 
gjennomføre tiltak for å hindre at det skjer på nytt.  
 
Det er viktig at alle arbeidere tar del i dette arbeidet. For å få det til vil vi ha ukentlige møter der vi fokuserer 
på fiskehelse, fiskevelferd og miljø. Det er da vi kommer fram til eventuelle forandringer i 
prosedyrer/rutiner eller tekniske løsninger. 
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Lover, forskrifter og standarder 
13.August 2018 
 
Aktuelle lover: 

• Akvakulturloven 
• Arbeidsmiljøloven 
• Brann- og eksplosjonsvernloven 
• Dyrevelferdsloven 
• Forurensningsloven 
• Matloven 
• Miljøinformasjonsloven 
• Plan- og bygningsloven 
• Produktkontrolloven 
• Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) 

 
Aktuelle forskrifter: 

• Akvakulturdriftsforskriften 
• Avfallsforskriften 
• Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område 
• Forskrift om bekjempelse av pankreassjukdom mv  
• Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 
• Forskrift om bruk av arbeidsutstyr 
• Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 
• Forskrift om elektrisk utstyr 
• Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg. 
• Forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger 
• Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff  
• Forskrift om IK-Akvakultur 
• Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av arbeidsutstyr og kjemikalier (produsentforskriften) 
• Forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU). 
• Forskrift om landtransport av farlig gods med veiledning 
• Forskrift om maskiner 
• Forskrift om miljørettet helsevern  
• Forskrift om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av 

smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr 
• Forskrift om organisering ledelse og medvirkning  
• Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) 
• Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg 
• Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv. 
• Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt 

smitterisikogrupper for biologiske faktorer 
• Forskrift om transportabelt trykkutstyr 
• Forskrift om transport av farlig gods 
• Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) 
• Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav 
• Forskrift om varsling av akutt forurensing eller fare for akutt forurensning. 
• Forurensningsforskriften 
• Internkontrollforskriften 
• Produktforskriften 
• Forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale 

laksefjorder 
• Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk 
• Forskrift om desinfeksjon av inntaksvann til og avløpsvann fra akvakulturrelatert virksomhet 
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Aktuelle standarder: 

• NS-9416:2013  Landbaserte akvakulturanlegg for fisk - Krav til risikoanalyse, prosjektering, utførelse, 
drift, brukerhåndbok og produktdatablad 

• NS-5814:2008 Krav til Risikovurdering 
• Global Gap (Internasjonal standard for matsikkerhet, HMS, dyrevelferd og miljø) 

 
Løyver/tillatelser: 
• Løyve anlegg (Fiskeridirektoratet eller Fylkeskommunen) 
• Utslippsløyve (Fylkesmannen) 
• Tillatelse fra Mattilsynet 

 
Det finnes veiledning til hvilke lover og forskrifter som gjelder på www.regelhjelp.no under bransje” 
Akvakultur”, og på www.lovdata.no finnes de aktuelle lovene og forskriftene. 
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Mål og planlegging 
Følgende mål er en generell plan om hva som ønskes oppnådd med IK-akvakultur. Målene som er satt 
gjelder både selve innføringen av IK-akvakultur, men og hvordan fisken som blir produsert kan få det best 
mulig og hvordan miljøet rundt påvirkes minst mulig. 
 
 
Mål for IK-akvakultur: 
September 2019 
Mål Hvordan 
• IK-system: som oppfyller alle krav 

til IK-akvakultur. 
• Alle ansatte skal kjenne formålet og 

innholdet i IK-akva og bruke dette 
aktivt.  

• Jobbe systematisk med registrering og oppfølging av avvik, 
opplæring og oppfølging av tilsatte. 

• Implementer web basert kvalitetssystem 
• Gjennomføre årlig revisjon 

• Bruke avviksskjema 
• Fellesmøte: med fokus på miljø og 

dyrevelferd (en gang i uken) 
• Ha en kontinuerlig revisjon av arbeidsprosedyrer og ta alle 

ansatte m*ed på råd 
• Forbedre avviksregistrering: 

registrere alle avvik på en plass. 
• Involvere alle ansatte slik at de forstår 

rapporteringsrutinene. Bruke avviksskjema. Avvik skal 
registreres/lagres i IK-permen, og sendes til IK-ansvarlig 

• Gjennomføring av handlingsplaner 
 

• Deligere punkter i handlingsplaner til flere enn driftsleder 
• Gjennomgå status handlingsplan hvert kvartal. 
 
 

 
Mål knytt til ytre miljø: 
November 2017 
Mål Hvordan 
• Farlig avfall: levere til godkjent 

mottak ved behov 
• Levere ofte, unngå å samle opp farlig avfall på anlegget 

• Rømming: ingen fisk skal rømme fra 
Firda Settefisk Arnafjord AS   

• Følge daglige sjekklister og anleggets prosedyrar 

• Tilpasse siler og rister i karene til fiskens størrelse, og 
sjekke de grundig for skader når de blir rengjort 

• Dobbelsikring: primærsikringen er låste sentersiler i bunn 
av kar, sekundærsikringen er trommelfilter og fiskefelle 

• Kontroll av kar, i forbindelse med hovedrengjøring 
• Kurs og opplæring i rømmingssikring 
• God sortering, og flere individvekter (for å sikre at liten 

smolt ikke kan rømme via notmasker i sjøen) 

• Fôr faktor: Bør ikke være større enn 
1,10.  

• Bruke tid på kontroll av fôring og appetitt 
• God opplæring av personell 
• Tilsyn og vedlikehold av fôringsanlegg 

• Miljøundersøking: ha god oversikt 
over miljøtilstand 

• MOM-C hvert femte år (krav i utsleppsløyve) 
• Vedlikehold av renseanlegg 
• Oppfølging og måling av rensegrad 

• Resipient: unngå spreiing av giftige 
stoff og anna avfall til resipienten og 
ville arter 

• Kontroll med kjemikaliebeholdning, kjemikalieforbruk og 
miljøavfall 

• Hindre behov for medisinering av fisken, gjennom god 
fiskehelse 
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Mål knytt til fiskehelse og fiskevelferd: 
26.10.2018 
Mål Hvordan 

• Vanntilgang: Sikre minimum 0,3 
L/min/kg fisk i alle kar  

• Fokus på biomassekontroll  
• Kontrollere vanntilgangen til kar.  
• Utbedre vanninntak 

• CO2: Unngå høge CO2-verdiar over 
15 mg/L  

 

• Biomassekontroll på kar nivå. Spesielt viktig om sommeren 
når biomassen øker raskt. Redusere biomasse i kar med 
høge C02 verdier (splitting, sortering) 

• Bruk av CO2-luftar og senking av vanntemp, som medfører 
lavere fôrforbruk og dermed lavere CO2-verdiar.  

• Kontrollere CO2 verdiene på karnivå med jamne 
mellomrom, og spesielt i kar med høy biomasse og lang 
utskiftingstid på vannet.  

• Dødelighet: Ikke over 3 % fra yngel 
til smolt pr generasjon 

• Gode rutiner gjennom hele produksjonsprosessen  
• Gjennomgå dødelighet for kvar generasjon.  
• Få bedre kontroll ved å bruke Fishtalk 

• Smoltkvalitet: mål om å produsere 
mindre taparfisk 

• Bruke riktig fiskefòr til rett fase i settefisk-syklusen 
• Ta ATP base prøvar 
• Ta kloridtester 

• Destruksjon av fisk: Mindre enn 6% 
av fiske skal destrueres 

• Bedre kommunikasjon mellom klekkeri-, settefisk- og 
matfiskproduksjonsplaner 

• Selge fisk eksternt 

• Smitte: Ingen smittespredning, 
verken internt eller inn/ut av anlegget  

• Gode rutiner ved mottak av rogn  
• Gode rutiner når personer kommer til anlegget 
• Regelmessig veterinærkontroll 
• Skille mellom avdelinger 

• Håndtering: Hindre at fisk lider 
unødig når den vert handtert (t.d. ved 
sortering og vaksinering) 

• Sende ansatte på kurs i fiskevelferd 
• Ha gode prosedyrer og god opplæring av personell i disse 

prosedyrene for ulike arbeidsoperasjoner 
• Avlive syk og skadet fisk 

• Gi fisken nok plass og nok fôr   • Ha god kontroll med biomasse og appetitt 
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Konsern 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

  

Firda Seafood Group AS er eid av Ola Braanaas (100%) 
Ola Braanaas er adm.dir i alle selskap unntatt Firda 
Settefisk AS. Der er daglig leder Torbjørn Øvrebotten. 
Styret i alle selskapene: 

- Ola Braanaas (formann) 
- Mons Alfred Paulsen 
- Anne-Sofie Utne 
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Ansatte i settefiskselskapene i Firda Seafood Group AS 
Sept. 2019 - RS 

Firda Settefisk AS Firda Settefisk Alvøen AS Firda Settefisk 
Arnafjord AS 

Norddalsfjorden: 
Driftsleder: Arild Norddal 

Telefon: 57 75 26 60 
Mobil: 99 26 02 56 

Botnane: 
Daglig leder og 

driftsleder: Torbjørn 
Øvrebotten 

Telefon: 57 74 75 60 
Mobil: 99 25 11 14 

Alvøen: 
Driftsleder: Brynjulf Vonen 

Telefon: 55 93 52 00 
Mobil: 90 62 79 63 

Arnafjord: 
Driftsleder: Geir 

Kristian Otterkred 
Mobil: 90 59 35 86 

Personell: 
Magnar Solheim 

June Bjørnset 
Grethe Agledal 

Ingunn G. Nesse 
Kim Nordal 

Personell: 
Alex Mannaart 

Solgunn Astrid Lofnes 
Rudi von Eck 

Jurate Tamosiuniene 

 

Personell: 
Are Gjerde 

Lars Hopland 
Peter Short 

Sindre Storøy 

Personell: 
Jarle Hønsi 

Bengt William Abelsen-
Øhlen 

Tirill Otterskred(ekstra) 

 
 
Organisasjonskart Firda Settefisk Arnafjord 

 
  

Daglig leder                         
Ola Braanaas

Produksjonssjef                
Nicolai Arnesen 

Sandberg

Driftssjef                       
Torbjørn Øvrebottn

Driftsleder                           
Geir Kristian 

Otterskred

Røkter                               
Jarle Hønsi

Røkter                             
Bengt Willian 
Abelsen-Øhlen

Renholder/ekstra                  
Tirill Hagen 
Otterskred

Prosjekts og 
kvalitetsleder     Lina 

Braanaas Utne

Kvalitetskoordinator             
Rigmor Søvik
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Lokalitetsdata settefisk Firda Seafood Group AS 
 

Selskap/avdeling Org.nr. Lokalitet Lok. 
nr. Konsesjon MTB  

(årlig) Kapasitet Fôr 
(årlig) 

Firda Settefisk Alvøen AS 966950153 Alvøen 11579 HBN 0006 110 1100 000  144 tonn 

Firda Settefisk AS 940316073 
Norddal 13713 SFF 0009 220 2500 000 260 tonn 

Botnane 13152 SFB 0013 200 1750 000  170 tonn 

Firda Settefisk Arnafjord AS 911942429 Arnafjord 12173 SFVK0001 210 2500 000  
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Kontaktinformasjon 
5.Juni 2018 

 
  
  

TLF FAX MOBIL PRIVAT MAILADRESSE
ADMINISTRASJON/REKNESKAP
Sentralbord 57 78 11 00 57 78 11 01
Braanaas, Ola 57 78 21 46 57 78 54 80 915 65 507 ola@firdasea.no
Kviebakk, Jon Gunnar 906 40 239 jon-gunnar@firdasea.no
Hosøy, Gunnvor 906 75 637 gunnvor@firdasea.no
Kversøy, Marita Fjelde 950 12 378 marita@firdasea.no
Moe, Kaja 913 30 321 kaja@firdasea.no
Napsøy, Sigvor 906 83 560 470 20 836 sigvor@firdasea.no
Sandberg, Nicolai Arnesen 480 29 194 nicolai@firdasea.no
Søvik, Rigmor 918 35 176 rigmor@firdasea.no
Utne, Lina Braanaas 454 81 497 lina@firdasea.no
Vandemir, Turgay 908 32 459 turgay@firdasea.no
FIRDA SJØFARMER AS , TILVEKSTOPERATØRER
Tilvekstoperatør I, Kjensli, Elisabeth 901 93 930 elisabeth@firdasea.no
Tilvekstoperatør II, Ulset Ann Kristin 901 81 286 marte@firdasea.no
Helgevakt, Napsøy Elisabeth 975 04 771 elisabeth_napsoy@firdasea.no
FIRDA SJØFARMER A/S, AVD. BYRKNESØY, GRIMEVEGEN 391, 5970 BYRKNESØY
Grima 57 78 40 80 57 78 40 81 975 78 702
Refsdal, Asbjørn 975 78 702 asbjorn@firdasea.no
Andersen, Ivan 951 14 212 907 36 874
Elvøy, Jørgen 991 55 952 454 20 396
Hansen, Finnur 995 19 245 485 02 332
Nymark, Magne 57 78 22 23 941 41 892 994 00 184
Slettevold, Magnar 979 73 665 905 71 225
Unneland, Vidar 995 19 196
Unneland, Bjarte 482 69 330
Vilsvik, Hans Jørgen 954 96 528
FIRDA SJØFARMER A/S, AVD. EIVINDVIK. , EIVINDVIKVEGEN 1306, 5966 EIVINDVIK
Stavsneset 57 78 42 27 57 78 43 27 977 45 474
Stendal, Kjell Oddvar 977 45 474 kjell-oddvar@firdasea.no
Håheim, Jon Erling 414 10 658
Håvåg, Atle 948 66 733
Håvåg, Frode 414 10 498
Oddekalv, Steinar 481 01 260 950 53 541
Randal, Dagfinn 977 45 464
Hauge, Lasse 975 13 099
Storenes 954 43 769 952 18 769

Hyllestad 57 78 86 10 57 78 86 11 959 44 358
Hatlem, Kurt 959 44 358 kurt@firdasea.no
Eimind, Stein-Idar 481 74 464 415 13 880
Fleten, Reidar 971 87 723 905 81 882
Hatlem, Kai-Arild 974 95 966 900 68 421
Hatlem, Jan Erik 416 71 699
Madsen, Sebastian 979 72 632
Skivenesvåg, Paul Jarle 991 57 842 577 89 481
Wolff, Tommy 970 12 043 476 54 930

Trellevika 95 89 32 47 99 12 32 47 firdasea@hotmail.com
958 93 247

Nordalsfjorden - Nordal, Arild 57 75 26 60 57 75 26 61 992 60 256 arild@firdasea.no
Botnane - Øvrebotten, Torbjørn57 74 75 60 57 74 46 06 992 51 114 torbjorn@firdasea.no
Alvøen - Vonen, Brynjulf 55 93 52 00 55 93 08 58 906 27 963 brynjulf@firdasea.no
Arnafjord - Dale, Karl Andre 994 64 965 karl-andre@firdasea.no

Skår, Christian Nyland - Firda Fighter 452 26 079 christian@firdasea.no
Berge, Reidar - Firda Savior 900 93 766 reidar@firdasea.no
Vatnøy, Svein Jarle - Firda Fighter 917 21 613
Stendal, Øyvind - Firda Fighter 484 23 821

Skjerjehamn 57 78 40 40 57 78 40 41 903 62 347 post@skjerjehamn.no

Larsen,Tore 416 10 982 tore@firdasea.no
Baltmiskis, Mindaugas 468 96 978 minda@firdasea.no
Hovlandsdal, Geir Øyvind  994 03 962 geir@firdasea.no
Lie, Tore 468 45 709 tore.lie@firdasea.no
Nymark, Kjell 916 26 329 911 63 816

966 73 566
Stendal, Mats 476 68 989 mats@firdasea.no
Wergeland, Ingolf 950 43 635 472 37 727 ingolf@firdasea.no
Arbeidsleder sløyeavd 481 72 829
Zakevicius, Rokas 957 61 844 produksjon@firdasea.no

FIRDA SHIPPING AS

SKJERJEHAMN AS

MARTIN E. BIRKNES EFTF. AS

FIRDA SETTEFISK AS - FIRDA SETTEFISK ALVØEN AS - FIRDA SETTEFISK ARNAFJORD AS

FIRDA SJØFARMER A/S, AVD. HYLLESTAD, 6958 SØRBØVÅG

FIRDA SJØFARMER, AVD. ASKVOLL
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Opplæring, kompetanse og ansvarsfordeling 

Ansvar, kompetanse og kunnskaper 
 
Driftsleder: 

Rapporterer til Driftssjef 
Ansvarlig for den daglige driften. 
Ansvar for arbeidsfordeling og HMS. Personalansvar i samarbeid med produksjonssjef. 
Ansvarlig for bedriftens IK system og oppfølging av prosedyrer og avvik sammen med ansatte og kvalitetskoordinator. IK vassdrag. Sørge for at driften drives 
etter Global Gap sine krav til sertifisering. 
Skal ha kunnskap og holde seg oppdatert på gjeldene lover og forskrifter. 
 
 
Røktere: 

Rapporterer til drifsleder 
Ansvarlig for den daglige røktinga og vedlikehold av anlegget. 
Sette seg inn i og følge bedriftens IK system, HMS og arbeidsreglement. 
Komme med forslag til løsninger som vil bedre arbeidsprosesser, arbeidssikkerhet og lønnsomhet for bedriften. 
 
 
 

• Bedriften skal sørge for at ansatte har tilstrekkelig og oppdatert kunnskap i bedriften sin internkontroll. 
• Driftsleder er ansvarlig for vurdering av kompetanse og planlegging av opplæring. 
• Alle ansatte skal få tilbud om fagbrev i akvakultur der Firda Settefisk Arnafjord AS dekker alle utgifter. 

Informasjon og opplæring 
• Informasjonsoppgaver blir i hovedsak utført av driftsleder. 
• Oppslagstavle er plassert på kontor/møterom 
• Opplæringsplan skal brukes 
• Alle ansatte skal få tilbud om å reise på kurs og forelesinger i regi av aktører og fagmiljø innen oppdrettsnæringen. 
• Faste møter (personal/ukemøter) blir holdt hver uke (ledet av driftsleder) 
• I disse møtene blir aktuelle saker og problem diskutert, også miljø, fiskevelferd og fiskehelse  
• Konkrete planer og vedtak fra disse møtene skal dokumenteres og føres inn i handlingsplan. 
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Ansatte sin kompetanse 
10.09.2019 
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Risikokartlegging 
Risikokartleggingen er laget ut i fra tidligere risikoanalyser i bedriften, NS 5814:2008, fiskeridirektoratets erfaringsbase rundt rømming, brukerhåndbøker til 
utstyr og egne erfaringer i bedriften. Det er viktig å være oppmerksom på at det kan være flere risikoområder enn nevnt her. 
 

Sannsynlighet og konsekvens blir vurdert på en skala fra 1 til 5. Skalaen blir gradert slik: 

 
 
Risiko = Sannsynlighet × Konsekvens  

Risiko  Vurdering / Handling  
Liten risiko:  1 - 4 Om tiltak er nødvendig blir det ført på handlingsplan med tidsfrist som passer i forhold til andre arbeidsoppgaver  
Middels risiko:  5 -  10  Om tiltak er mulig blir det ført på handlingsplan med tidsfrist som er rimelig for å hindre uhell  
Stor risiko:  11 - 25 Om tiltak er mulig blir det satt i verk umiddelbart og ført på handlingsplan  

Dersom det finnes rutiner/prosedyrer /utstyr som tar hånd om risikopunktet føres OK i høyre kolonne. Dersom noe mangler skal der skrives H i høyre kolonne. 
Tiltak/forbedring med tidsfrist, ansvarlig og nummer på risikoområde skal føres i handlingsplan. 
 
Faktorer som øker sannsynligheten for at noe kan gå gale:  
- Sammenlignbare uhell har skjedd tidligere (også ved andre anlegg/selskap).  
- Arbeidsoperasjonen/situasjonen blir påvirket av vær/vind/trafikk og lignende.  
- Arbeidsoperasjonen/situasjonen er omfattende (jo flere ledd, jo mer kan gå gale).  
- Arbeidsoperasjonen/situasjonen utføres/skjer ofte. 
Rømming   

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Betydelig 4. Alvorlig 5. Svært alvorlig

Konsekvens ikke merkbar Ubetydelig person-, fiske-, 
materiell- og miljøskade

Legebehandling, noe materiell- og 
fiskeskade, lokal miljøskade.

Sykehusopphold, varig skade, 
alvorlig fiske/materiell/miljøskade

Dødsfall, massedød (fisk), 
betydelig materiell skade, 
uopprettelig miljøskade

25

4. Sannsynlig/Periodevis (årlig) 4 8 12 16 20

5. Svært sannsynlig (ukentlig) 5 10 15 20

15

2. Lite sannsynlig (100 år) 2 4 6 8 10

3. Mindre sannsynlig (10 år) 3 6 9 12

Konsekvens

1. Usannsynlig/Ingen tilfeller 1 2 3 4 5
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August 2017 - LBU 

    Kan føre til brudd på Akvakulturdriftforskriften § 37 S=Sannsynlighet, K=Konsekvens, R=Risiko 

Nr. Risiko-område 
Mulige årsaker til uhell som kan føre 

til rømming: 
S K  R Forebyggende tiltak: S K  R OK /H 

1.1 

Håndtering:                      
Levering, mottak, 
døfiskopptak, rengjøring, 
sortering og vaksinering. 

Skade/hull på leveringsrør eller slange 4 5 20 God kontroll av rør og slanger både før og under 
arbeid, skift rør ved mistanke om skade. Kontroller at 
siler er på plass og har riktig lysåpning. Kontroller 
at koblingene er sikre og tette. Kontroller 
dobbelsikring. Om primærsikringen må brytes under 
håndtering skal den opprettholdes på andre måter, 
f.eks. håv eller notpose i avløp. Sikre pumpeslanger, 
og tøm de for vann før de flyttes. Bruke 
jekkestropper på slanger/ rør, selv om der er 
slangeklemme. Opplæring. 

3 3 9 OK 

1.2 Slangeklemmer kan løsne, etc. 4 4 16 3 3 6 OK 

1.3 Siler kan løsne 3 4 12 3 3 9 OK 

1.4 Pumpeslange kan løsne frå kartilkopling 3 4 12 2 3 6 OK 

1.5 Silskift 3 3 9 2 2 4 OK 

1.6 Brudd på rør/utstyr på kai eller ved bil 3 5 15 
Sikre leveringsrør ved kai med sylindernot. Brønnbåt 
må fortøyes slik at den ikke kan gli i fra eller flytte 
flytebryggen, 

3 3 9 H 

1.7 Brudd på rør internt på anlegget 3 5 15 Sikre alle rør.  2 3 6 OK 

1.8 Skade/kollaps i vannavskiller.  2 4 12 Kontrollere vannavskiller både før og under 
sortering. 2 2 4 OK 

1.9 Skade på sorterings/vaksinerings- utstyr 3 3 9 Avløp med rister. 2 1 2 OK 

1.10 
Feil bruk eller mangelfulle prosedyrer / 
rutiner / håndbøker / beredskap / 
opplæring. 

4 3 12 Opplæring i bruk av prosedyrer og brukerhåndbøker 
ved all håndtering. Beredskapsplan. 3 2 6 H 

1.11 Liten smolt (kan rømme på sjøen via 
notmasker) 4 5 20 God sortering. Individvekter. Leveringsprosedyre. 2 3 6 OK  

1.12 

Kar-kollaps 

Manglende/dårlig vedlikehold av 
glassfiber 3 4 12 God kontroll og vedlikehold. Kvalifisert 

verksted/reperatører. Se prosedyre for rengjøring av 
kar, sortering og daglig sjekkliste Sikre området slik at 
ikke fisk ikke kan rømme ved karkollaps. 

2 3 6 OK 

1.13 Skade på kar og utløpsrister 3 4 12 2 3 6 OK 

1.14 For mye vekt på kar (f.eks co2-luftere) 1 4 4 Avlaste gangvei, følge opp ved årlig karkontroll.  1 4 4 OK  

1.15 Avløp og 
sekundærsikring 

Manglende oversikt over gamle og nye 
deler, hva de tåler av belastning etc. 2 3 6 Beredskapsplan. Løsninger og utstyr som gir 

sikkerhet tilknyttet rømming. Ha oppdaterte 2 3 6 OK 
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1.16 Dårlig kvalitet/vedlikehold på siler i 
avløpsrenne 2 3 6 oversikter over avløpssystemet med tilhørende 

primær- og sekundærsikringer. Dobbelsikring. 
Opplæring. Renseanlegg fungerer som 
tertiærsikring. 

2 2 4 OK 

1.17 Rengjøring av rister  3 3 9 2 2 4 OK 

1.18 Feil bruk av siler i fiskefelle og 
trommelfilter 3 3 9 2 2 4 OK 

1.19 Siler i kar: Dødfisk, groe, o.l. tetter silen 4 3 12 Gå over ristene daglig. Ekstra oppmerksom ved 
oksygen mangel, IPN dødelighet og høge 
temperaturer. Daglig rutine og skjema Overløp med 
rister som passar fisken. Dobbeltsikring.  

3 2 6 OK 

1.20   
Underdimensjonert sil i forhold til 
karstørrelse, fiskemengde og avløp. For 
liten lysåpning. 

2 3 6 2 2 4 OK 

1.21 Går tett, Mangelfull kvalitet/vedlikehold på 
sil/overløp 1 3 3 2 2 4 OK 

1.22 Kollapser, løsnar, etc. Silen/overløpet er dårlig festet og løsner 3 4 12 2 2 4 OK 

1.23   Strømlekkasje kan medføre at silene 
tærer fort opp. 2 2 4 1 2 2 OK 

1.24   For stor åpning i silen i forhold til 
fiskestørrelsen i karet. 4 4 16 2 3 6 OK 

1.25 

Massedød 

Sykdom 4 3 12 Fiskevelferdskurs. Renhold. Fiskehelseplan. Skille 
mellom fiskegrupper. Jevnlig veterinærkontroll.  4 2 8 OK 

1.27 Oksygentank går tom / blir ødelagt 3 3 9 Reserveoksygenbeholdning. Alarm. Vedlikhold. 
Daglige rutiner. Kurs 2 3 6 OK 

1.28 Midlertidige løysinger 
Om det ikke er tid til å gjennomføre 
arbeidet skikkelig. Feil utstyr. 
Manglende opplæring 

4 3 12 Opplæring. Prosedyrer. IK-system. Kurs. 4 2 8 OK 

1.29 Sabotasje Utenforståande moment. 1 4 4 Prosedyrer. IK-system. Beredskapsplan. Daglig 
sjekkliste. Låse alle ytterdører. 1 4 4 OK 
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2. Fiskevelferd 
13. August 2018 - RS  

      S=Sannsynlighet, K=Konsekvens, R=Risiko 

Nr Risiko- Mulige årsaker som kan føre til 

skade/stress for fisken: 

Kan føre til brudd på 

regelverket: 

S K R Forebyggende tiltak: S K R OK 

område / H 

2.1 Fiskehelse Se punkt 3. Fiskehelse. Se punkt 3. Fiskehelse    Se punkt 3. Fiskehelse.     

2.2 Vann-inntak Flom kan tette/skade inntak Akva.driftsforskr. § 5, 22 og 
24 
Dyrevelferdsloven § 24 

2 4 8 Daglig kontroll av vanninntak 

om høsten, og elles ved større 

mengder nedbør. Rensing ved 

behov. Kontroll med 

trykkmålar. 

2 3 6 OK 

2.3 Blader kan tette inntak 4 4 16 2 3 6 OK 

2.4 Luftlommer kan stoppe vann 2 5 10 Kontroll med 

vanngjennomstrøyming /trykk 

2 3 6 OK 

2.5 Grunnvannspumpe kan stoppe 3 4 12 Kontroll med pumpe, backup. 3 2 6 OK 

2.6 Inntaksfilter stopper/tettes 3 4 12 Jevnlig kontroll, utfylling av 

sjekkliste. Kontroll og vask 

av filterinnsats 

2 3 6 OK 

2.7 Annen skade ved vanninntak 2 3 8 Kontroll av vanninntak. Kart 

rørsystem. 

2 3 6 OK 

2.8 Vann-kvalitet Dårlig kvalitet/forurensning av råvann 3 3 9 Vannprøver til analyse. Ph 

måling. 

2 3 6 OK 

2.9 Feil på CO2-luftere eller blåsere 3 4 12 Vedlikehold og daglig sjekk 

av CO2 luftere og blåsere. 

3 3 9 OK 

2.10 Feil på O2-system eller innstilling 3 4 12 Daglig sjekkliste. Alarm. 

Kurs. Redusere/stoppe fôring 

3 3 9 OK 

2.11 For høy/lav temperatur 4 3 12 Daglig sjekkliste. 

Redusere/stoppe fôring 

3 2 6 OK 
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2.12 Groe 3 2 6 Daglig sjekk. Nok 

vanngjennomstrømming 

2 2 4 OK 

2.13 Vannutskifting 4 4 16 Skal måles månedlig,og skal 

være over 0,3 l/ kg fisk. 

Sjekke at trykk inn ikke 

endrer seg. 

   H 

2.14 Forurensing frå avløpsvann til 

innløpsvann eller til kar 

1 2 2 Svært lite sannsynlig, pga 

anleggsutforming. 

1 2 2 OK 

2.15 Håndtering: Levering, 
mottak, dødfiskopptak, 
sortering, og 
vaksinering 

Feilstikk ved vaksinering Akva.driftsforskr. § 63 4 3 12 Kontroll av vaksinering og 

sjekk av stikkpunkt. Rutiner 

under vaksinering. Riktig 

bedøvning. 

2 3 6 OK 

2.16 Pumpestopp, strømbrudd Akva.driftforskr.§5, 12, 19, 
20 og 28 

4 4 16 Kontroll og vedlikehold av 

pumper. Sikre aggregatrom. 

Nødprosedyre pumpestopp. 

3 3 9 OK 

2.17 Skarpe kanter i kar, rør, pumper, etc  4 3 12 Kontroll og vedlikehold av 

utstyr. 

3 3 9 OK 

2.18 Feil bruk el. mangelfulle prosedyrer / 

rutiner / beredskap / opplæring. 

Dyrevelferslova §3, 8 og 24. 4 2 12 Opplæring i bruk av 

prosedyrer, sjekklister og 

brukerhåndbøker ved all 

håndtering. 

3 2 6 OK 

2.19 Vekstfase Hopper over kar / skarpe kanter i kar  4 2 8 Hoppeplater. Kontroll av 

kar/gangvei/utstyr 

3 2 6 OK 

2.20 Dårlig sortert  5 3 15 Vedlikehold 

sorteringsmaskin. Opplæring. 

3 3 9 OK 

2.21 Finne-slitasje Akva.driftsforskr. § 25 og 
27. Dyrevelferslova §3 og 
24 

4 3 12 God kontroll med biomasse 

og fôrings-system. Daglig 

sjekkliste. Driftsplan. 

4 2 8 OK 

2.22 Sult 3 2 6 2 2 4 OK 
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2.23 Dårlig lys, feil styrke kan føre til 

ufulstendig smoltifisering. Kontinuerlig 

lys kan være en stressfaktor for fisk 

 3 4 12 Skifte belysning når 

nødvendig. Smolttester før 

utsett. Følge med på 

forskning om bruk av lys. 

Visuell kontroll. 

3 3 9 OK 

2.24 Predatorer Kan stresse/skade fisk Dyrevelferslova §3, 8 og 24. 3 3 9 Fuglenett må være på plass. 

Plukke døfisk hver dag, og 

kastes i dødfisktank. 

3 2 6 OK 

2.25 Støy Kan stresse fisk,og føre til dårlig 

karmiljø. 

3 3 9 Støydempe motorer, pumper 

og kompressorer, eller 

plassere de i god avstand fra 

kar. 

2 2 4 OK 

2.26 Lekasje av elektrisk 

strøm 

Kan stresse/skade fisk 3 3 9 Årlig sjekk av elektrisk 

anlegg. Begrense bruk av 

skjøteledninger. 

2 2 4 OK 

2.27 Visuelle forstyrrelser Kan stresse fisk 3 3 9 Minst mulig aktivitet over 

karene. Ha arbeidsklær med 

farger som ikke skremmer 

fisken. 

2 2 4 OK 

2.28 Biotiske faktorer Groe i karene kan tette avløp dekke over 

membran i oksygensensorer. 

3 2 6 Regelmessig rengjøring av 

kar og sensorer. 

2 1 2 OK 

2.29 Forurensning Kontaminering av vannskilde 2 4 8 Følge med på det som skjer 

rundt vannkildene, slik at man 

kan være i forkant av 

eventuelle endringer. Det må 

tas vannanalyser annen hvert 

år, og ved behov (stor 

dødelighet, storflom etc.). Det 

2 2 4 OK 
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må også analyseres med tanke 

på patogener. 
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3. Fiskehelse 
August 2017 - LBU 
       S=Sannsynlighet, K=Konsekvens, R=Risiko 

Nr 
Risiko- Mulige årsaker som kan føre 

til dårlig fiskehelse: 

Kan føre til brudd på 

regelverk:  
S  K  R  Forebyggende tiltak: S  K  R  

OK  

område  / H  

3.1 

Smitte 

Ingen skille mellom ulike 
generasjoner/arter 

Akvakulturdriftforskriften 
§ 11.  2 4 8 Sjekklister. Driftsjournal.  Helsekontroll. 

Sluser med fotbad, kleskift, håndvask, 
desinfeksjon. Skille utstyr. Daglige rutiner. 
Prosedyre for vask av kar. 

2 2 4 OK 

3.2 Innføre yngel med smitte (f.eks 
fra varmt vatn til kaldt) Matloven § 19 3 5 15 3 3 9 OK 

3.3 Dødfisk Dyrevelferslova §24 5 4 20 Plukke dødfisk, hver dag. Helsekontroll. 
Daglige rutiner. Sjekkliste. 3 3 9 OK 

3.4 Besøk   2 4 8 Fotbad, besøksklær og besøksbok. Unngå 
besøk. 2 3 6 OK 

3.5 Forureining/smitte i innløpsvatn   3 5 15 Vannprøver. Veterinærkontroll. 3 3 9 OK 

3.7 Skadedyr som tar med seg 
smitte inn i anlegget 3 2 6 Predatorkontroll med utlegging av gift. 

Fuglenett. 2 2 4 OK 

3.8 Oppgang av anadrom fisk Akvakulturdriftforskriften 
§ 59. 1 2 1 Ingen muligheter for oppgang til vannkilde 1 1 1 OK 

3.9 
Furunkolose (liste 
3: nasjonal 
sykdom) 

Bakterie som kan gi dødelighet 
i både ferskvann og sjøvann. 
Forekommer helst over 10°C.  Forskrift om smittsomme 

sykdommer kap. 7. 

2 4 8 Hygieneplan. Vaksine. Helsekontroll. 2 3 6 OK 

3.10 Gyrodactylus 
salaris (parasitt) 

Kan få frå villfisk i vannkilde. 
Infiserer laks. Ørret er lite 
motagelig. 

2 4 8 
Helsekontroll. Mattilsynet/veterinær 
kontrollerer.Veterinær vurderer 
behandling. 

2 3 6 OK 

3.11 Flavobacterium 
(bakterie) 

Smittevei usikker. Mulige 
årsaker: dårlige miljøforhold og 
stress. Stor smittefare. Høgst 
dødelighet for ørret. 

Akvakulturdriftforskriften, 
§ 11.  3 5 15 Hygieneplan. Skille mellom generasjonar 

og avdelingar. Helsekontroll 3 3 9 OK 

3.12 IPN (virus) 

Stress. Smitte frå rogn/yngel-
innlegg. Store temp.variasjonar 
på kort tid. Dårlig renhold 
mellom generasjoner.  

  4 4 16 

Smittekontroll. Unngå stress og store 
temperaturvariasjonar. QTL - rogn. Følge 
prosedyre for vask og desinfisering av kar 
mellom generasjoner.  

4 2 8 OK 

3.13 Yersinose Smitte frå villfisk og fugler. Matloven § 19. 3 5 15 Hygieneplan. Helsekontroll. 3 2 6 OK 
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3.14 Andre sjukdommar Vibriose, kaldtvanns-vibriose, 
vintersår, nye sjukdommar,  

  

4 3 12 

Vaksine. Hygieneplan. Helsekontroll. 
Følgje med på veterinærinstituttet og 
mattilsynet sine nettsider og råd fra 
veterinær. 

3 3 9 OK 

3.15 HSS Ukjent årsak. Gul væske ut gatt, 
punktblødning, lys lever 

Matloven § 19. 

4 3 12 Helsekontroll. Daglige rutiner. 3 3 9 OK 

3.16 Costia (parasitt) 

Om sommaren. Kjem frå 
vatninntaket. Kjennetegn: 
Fisken vrir seg; «blinkar», og 
blir grå på sida. 

3 3 9 

Helsekontroll. God 
vanngjennomstrømming. God kontroll 
med vanninntak (punkt 2.2-2.5) og god 
vannkvalitet (punkt 2.6-2.13) 
Formalinbehandling dersom behov. Viktig 
med service på UV - anlegg. 

3 3 9 OK 
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4. Miljø 
August 2017 - LBU 
 

       S=Sannsynlighet, K=Konsekvens, R=Risiko 

Nr Risikoområde Mulige årsaker til uhell: 

Kan føre til 

brudd på 

regelverket: 

S  K  R  Forebyggende tiltak: S  K  R  

OK  

/ H  

4.1 Rømming Se punkt 1. Rømming Akvakulturdrifts-
forskriften § 37       

Se punkt 1. Rømming. Sortere ut tapere før 
levering. Spredningstest før sjøsetting av 
smolt. 

        

4.2 Støy 
Defekt fôringsanlegg, 
pumper, kvern, alarm, 
vaksinasjon system, etc. 

Forurensings-
forskriften kapittel 
5  

3 2 6 Vedlikehold og sjekklister. Brukerhåndbok 
for fôringssystem, alarm og pumper. 3 1 3 OK 

4.3 Ensilasje søl Feil ved levering av 
ensilasje.  Akvakulturdrifts-

forskriften § 16 
4 2 8 Rutiner for behandling av dødfisk. Logg og 

kvittering ved fylling av syre. Se prosedyre 
ensilering av dødfisk  

3 1 3 OK 

4.4 Lukt  Mye døfisk. Ensilasje søl.  4 2 8 4 1 4 OK 

4.5 Kjemikalie søl 
Søl i forbindelse med bruk 
og lagring av for eksempel 
syre, formalin og lut 

Akvakulturdrifts-
forskriften § 15, 
Avfallsforskriften  

4 2 8 
Redusere bruken av kjemikalier. Levere rester 
på godkjente mottak. Skjema for kjøp og bruk 
av kjemikalier. Datablad. 

3 1 3 ok 

4.6 Forsøpling  Tau, plast, emballasje, 
fôrstøv, osv 

Akvakulturdrifts-
forskriften § 12  2 1 2 Rydde. Jevnlig levering av restavfall.  2 1 2 OK 

4.7 Medikament søl 

Spredning av medikament 
ved medisinering av fisk, ved 
søl eller overfôring. 
Vaksinering. 

Akvakulturdrifts-
forskriften § 15 4 2 8 

Appetittkontroll. Brukerhåndbøker for 
fôringssystem. Anlegg sertifikat. Datablad. 
God kontroll under vaksinering. 

3 2 6 OK 

4.8 Overfôring 
Mangelfull opplæring. Feil 
med fôringsprogram. Dårlig 
fôrspredning. Grunne kar. 

Akvakulturdrifts-
forskriften § 12 4 3 12 

Appetittkontroll. Opplæring. 
Brukerhåndbøker for anlegg og 
fôringssystem. Daglig sjekkliste. Være obs på 
temperaturendringer o.l. Lys over kar. 
Kontroll med fôrfaktor. Utsleppsløyve - 
MOM-C kvart 5. år. Driftsplan og 
driftsjournal. Miljøplan. 

3 3 9 OK 

4.9 Fôrspill 
Feil ved fôrmottak eller 
skade på 
fôrslangar/fôrspreder. 

  2 2 4 2 2 4 OK 

4.10 
Biologisk 
overbelastning av 
lokalitet 

Feil i utslippsløyve, feil i 
driftsjournal, overfôring, 
eller feil i miljøundersøking 

Akvakulturdrifts-
forskriften § 35 og 
36 

3 3 9 3 3 6 OK 
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4.11 
Dyrevelferd ville dyr 
i nærheten av 
anlegget 

Fuglar, mink, kattar, rotter, 
etc. kan skade seg/sitte fast 
på anleggsutstyr (nett etc.) 

Dyrevelferdslova 3 3 9 

Mest mulig tett anlegg, slik at ville dyr ikke 
kommer seg inn på anleggsområdet. Mindre 
maskestørrelser fuglenett, spesielt ved karene 
ved sjøen. 

2 3 6 OK 

4.12 Utslipp av fôr/ 
fekalier til ytre miljø 

Feil ved renseanlegg; dårlig 
vedlikehold, teknisk svikt, 
sabotasje, slitasje.  

Akvakulturdrifts-
forskriften § 15 3 3 9 

Følge prosedyre for bruk av renseanlegg, 
jevnlig vedlikehold, ettersyn på trykkpumpe, 
kontroll med fôrfaktor.   

2 3 6 OK 

 

5. Mattrygghet 
September 2016 – ØT, LH           S=Sannsynlighet, K=Konsekvens, R=Risiko 

Nr Risikoområde Mulige årsaker til uhell: 
Kan føre til brudd på 

regelverket: 
S  K  R  

Forebyggende tiltak, 

dokumentasjon og prosedyrer  
S  K  R  OK/H 

5.1 Mattrygghet Rest av legemiddel med 
tilbakeholds tid før slakt 

Forskrift om bruk av legemidler 
til dyr §3, 
5.Restkontrollforskriften §7 
Matloven §§ 5-6 

3 5 15 

Følge tilbakeholds tider for 
kjemikalier før slakt, (spesielt 
lusemiddel og bedøvelsesmiddel) 
Merke behandlede merder med 
skilt. 

2 3 6 OK 

5.2 Rømming Rømt fisk med rester av 
legemiddel 

Restkontrollforskriften §7 
Matloven §§ 5-6 3 4 12 

Rømmingssikring. Kontroll av 
tilbakeholdes tid på brukte 
legemidler. Prøvetaking av fisk 
for å kontrollere reelle restverdier. 
Varsling til myndigheter og 
befolkning. Gjenfangst. 

3 3 9 H 

5.3 Forsert slakt Rest av legemiddel med 
tilbakeholds tid før slakt 

Restkontrollforskriften §7 
Matloven §§ 5-6 2 5 10 

Prøvetaking av fisk for å 
kontrollere reelle restverdier. 
Eventuelt destruksjon. 

2 2 4 H 

5.4 Svindel 

Det kan oppstå svindel dersom 
produsenter leverer varer/ 
råmaterialer som ikke 
samsvarer med 
spesifikasjonene . 

Matloven §§ 6 og 17 2 4 8 

Kun kjøpe fôr fra GG sertifiserte 
leverandører. Fôrleverandører tar 
prøver av fôret før det kommer ut 
til anlegg. Statement fra 
leverandør. 

1 2 2 OK 

5.5 Skadedyr Kontaminering av vannkilde 
eller fôr   1 1 1 Skadedyrkontroll, fuglenett. 1 1 1 OK 

5.6 Kroppsvæsker 

Kroppsvæsker blir tilført 
produksjonsenheter, og kan 
tilføre smittestoffer som kan 
infisere konsumentene. 

Matloven 3 2 6 

Ikke urinere eller spytte i eller 
utenfor produksjonsenheter. Sår 
må renses, blødning stoppes og 
dekkes til. Bruk utdelte 
arbeidsklær. 

2 1 2 OK 
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6. Arbeidsulykker 
Juni 2016 - LH      S=Sannsynlighet, K=Konsekvens, R=Risiko 
Nr. Risikoområde Hva kan gå gale: S K R Forebyggende tiltak: S K R OK/H 

5.1 

Truck 

Kjøring 
Kollisjon 3 3 9 

Daglig kontroll av truck. Fører skal ha 
nødvendig sertifikat og god opplæring. Årlig 
godkjenning/service av truck. Truck er mest 
stabil med last på gaflene. 

2 2 4 OK 

5.2 Påkjørsel av personer. 3 4 12 Kjør alltid med gaflene senket. Når last 
hindrer utsyn skal det rygges. 3 3 9 OK 

5.3 
Last 

For tung last kan ødelegge 
trucken. 2 3 9 Sjekk løftediagram. Alltid tilte gaflene 

bakover og senke de for å sikre last. Ikke 
bremse for hardt. Ikke sving fort med last 
høyt. Truck er mest stabil med last på gaflene. 

2 2 4 OK 

5.4 Truck kan velte 3 4 12 2 3 6 OK 

5.5 Tilleggsutsty
r 

Ikke klare belastningen 3 3 9 Bruk kun godkjent tilleggsutstyr. Sjekk 
løftediagram. Feste utstyret til truck 

2 2 4 OK 

5.6 Kan falle av gaflene 3 4 12 2 2 4 OK 

5.7 
Gangbaner og 
leidere 

Skli 

Fall i vann, utenfor kar eller i 
tomt kar slagskade, hodeskade 
under alenearbeid som fører til 
bevisstløshet. 

4 3 12 

Godt fottøy, renhold/vedlikehold av 
gangbaner, leidere og rekkverk (unngå 
fôrstøv), redningsvest, varslingsplan ved 
alenearbeid 

3 3 9 OK 

5.8 
Manglende 
eller løst 
rekkverk     

  3 4 12 Se over rekkverk regelmessig, og markere om 
rekkverk er fjernet midlertidig. 2 2 4 OK 

5.9 

Fôring 

Fôrslanger 

Slagskade ved slange som 
løsnar 3 3 9 

Riktig dimensjon mellom slange og nippel, 
god slangeklemme, sikringstau om slange 
skulle løsne. Utvise forsiktighet ved utlegging 
av nye slanger. 

2 2 4 OK 

5.10 
Elektrisk støt (statisk 
elektrisistet) kan føre til 
hjertestans. 

4 4 16 
Bruke spesielle fôrslanger som avleder statisk 
elektrisitet. Bruke jordet verktøy ved arbeid 
med brukte fôrslanger 

4 4 16 H 

5.11 Luftfôring Klemskade i fôrsluse og 
fôrfordeler, fall i silo 2 3 6 

Utkobling av straum ved arbeid på 
fôringsanlegg. Følg brukerhåndbok. 
Opplæring. Sikre siloer mot fall. 

2 3 6 OK 

5.12 
Betten 
automat Klem-, kuttskade 2 4 8 Utkobling av strøm ved arbeid på automat. 

Følg brukerhåndbok. Opplæring 2 2 4 OK 
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5.13 
Fylling av 
fôr med kran Klemskade 3 5 15 Ikke gå under hengende last. Ikke løft sekker 

med skadet løfteøye. Bruk hjelm. 2 3 6 OK 

5.14 

Kar 

Vask Fall i tomt kar, slagskade, 
hodeskade og etseskade (såpe). 4 4 16 

Sikre leidar for å unngå fall, bruke støvler med 
god såle og ikke trakk i såpe, bruk verneutstyr 
og ha med øyeskyll.  

3 3 9 OK 

5.15 Røkting     Fall i vann under alenearbeid, 
nedkjøling 3 3 9 

Godt fottøy, reinhald/vedlikehald av 
gangbaner og rekkverk (unngå fôrstøv), 
redningsvest, varslingsplan ved alenearbeid 

2 3 6 OK 

5.16 Høytrykkspyler   Brann-/trykkskade 3 4 12 
Kontrollere slanger og koblinger før bruk. 
Bruk verneustyr. Vær obs ved bruk i nærheten 
av andre. 

3 3 9 OK 

5.17 

Verksted 
Varmt arbeid Brann-/røyksskader 4 4 16 Sikker håndtering av brennbart materiale. 

Brannvakt etter varmt arbeid. 3 3 9 OK/H 

5.18 
Bruk av 
verktøy Klem-,kutt og bruddskader 4 3 12 Alle skal ha dokumentert opplæring i bruk av 

verktøy. Skal ha sertifikat ved varmt arbeid  2 3 6 OK/H 

5.19 
Levering/Mottak 

Bil Fall fra bil, klemskade 3 5 15 Bruk sikret stige opp til bil. Sikre avrenning på 
truck. 3 3 9 OK 

5.20 Brønnbåt Klemskade, drukning 2 4 8 Bruk redningsvest og hjelm. Leider på kai. 2 2 4 OK 

5.21 Vaksinering   
Selvstikk, klemskade, 
innanding av bedøvelse og 
frostskader. 

4 4 16 

Følg prosedyre for vaksinering. Bruk redskap 
for å fjerne fisk som sitter fast i 
vaksinekammer. Ha mekanisk utlufting over 
bedøvelseskar. Bruk varme-isolerende 
hansker. 

2 2 4 OK 

5.22 

Sortering 
Sorterer Klemskade 3 4 12 Følg brukerhåndbok. Opplæring. 2 2 4 OK 

5.23 Pumping Fall i kar, klemskade sug fra 
pumpeslange. 3 4 12 Vær forsiktig med å gå i karet under pumping. 

Ved påsug, løft slangen over vann om mulig. 3 2 6 OK 

5.24 Oksygenanlegg   Brannfare, fare for frostskader 
og O2 forgiftning. 3 4 12 Følg prosedyre. Regelmessig sjekk. Kontroll 

av AGA en gang i året. 3 3 9 OK 

5.25 
Diverse arbeids-
operasjoner 

Innleide 
arbeidere 

Brannfare, klemskade, fall, 
hodeskade. 3 3 9 Opplysning om potensielle farer på anlegget.  3 2 6 OK 

5.26   Støy Hørselskade 3 3 9 Bruk godkjent hørselvern. Merk alle 
støyområder. 2 2 4 OK 
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7. Ergonomi 
Juni 2016 - LH     S=Sannsynlighet, K=Konsekvens, R=Risiko 

Nr Skadeområde  Mulige årsaker til uhell: S  K  R  Forebyggende tiltak: S  K  R  OK/H  

6.1 Flytting av tungt utstyr Slitasjeskade fra tunge løft   3 3 9 Være flere om arbeidet, bruke talje/truck/vogn om nødvendig 2 2 4 OK 

6.2 Vaksinering   Slitasjeskade fra ensformig 
arbeid 3 3 6 Sirkulere på arbeidsoppgavene, skifte arbeidsstilling jevnlig, 

pauser 2 2 4 OK 

6.3 Plukke døfisk Ryggskade 3 2 6 Bytte på arbeidet. Hjelpemidler (håv) 2 2 4 OK 

6.4 Vaske kar Ryggskade 3 3 9 Bruke hjelpemiddel 2 3 6 OK 

 

8. Kjemisk  
13. august. 2018 - RS     S=Sannsynlighet, K=Konsekvens, R=Risiko 

Nr Skadeområde  Mulige årsaker til uhell: S  K  R  Forebyggende tiltak: S  K  R  
OK  

/ H  

7.1 Ensilering av fisk   

Syreskade (f.eks: søl ved uhell, 
syreslange ryker av under 
pumping, dårlig håndtak på 
syrekanne) 

4 4 16 
Lukkede anlegg for tilsetting av syre, dobbesikring av slanger 
om det blir brukt pumpesystem, bruk av PVU i henhold til 
datablad 

3 3 9 OK 

7.2 Levering av ensilasje   Syreskade, antenning av gass   3 3 9 Unngå antenningskilder ved ensilering og levering av ensilasje 3 2 6 OK 

7.3 Oksygengenering 
Kan forårsake eller forsterke 
brann, forårsake alvorlige 
forfrysninger og eksplodere. 

3 4 12 
Bruk av oksygen i henhold til sikkerhetsdatablad, gode 
prosedyrer og opplæring. Årlig kontroll av oksygenerings 
anlegg. Kurs. 

2 2 4 OK 

7.4 Bruk av industrivask   Kontakt og innånding av 
kjemikalier 4 4 16 Bruk av PVU i henhold til datablad, god opplæring 3 3 9 OK 

7.5 
Oppbevaring av 
beholdere med 
helsefarlig stoff 

Søl som fører til kontakt med 
helsefarlig stoff 3 3 9 Innlåsing og forsvarlig oppbevaring, journalføring 2 3 6 OK 

7.6 Brann Feil oppbevaring, uhell, varme 
arbeider i nærheten 3 3 9 Brannvakt ved varme arbeider, riktig oppbevaring av 

kjemikalier 2 3 6 OK 
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9. Psykososialt 
Juni 2016 - LH      S=Sannsynlighet, K=Konsekvens, R=Risiko 
Nr Skadeområde    Mulige årsaker til uhell: S  K  R  Forebyggende tiltak: S  K  R  OK /H 

8.1 Daglig røkting     Mye alenearbeid, mangel 
på sosial omgang 3 3 9 Rotering på arbeid, medarbeidarsamtaler 3 2 6 OK 

8.2 Alenearbeid   Daglig røkting 3 3 9 Instruks for alenearbeid. Alltid ha med telefon. 3 3 9 OK 

8.3 
Operasjoner som 
krever flere 
personer 

  Konflikter om 
arbeidsoppgaver 3 3 9 Klare ansvarsforhold 2 2 4 OK 

8.4 Tidspress   Overtid, for lite folk på 
jobb,  3 4 12 Ha nok folk og klare ansvarsområder 3 3 9 OK 

8.5 Arbeidstid   

For mye overtid/ 
beredskap/helg/natt-
arbeid, for lite 
pauser/hvile og dårlig 
arbeidsplan kan føre til 
uoppmerksomhet og 
ulykker. 

3 4 12 Arbeidsplan/driftsplan. Faste pauser. Bytte på 
hvem som har vakt, overtid og helge/natt-arbeid. 3 3 9 OK 

8.6 Arbeidsforhold   Samarbeid, 
organisering, ansvar 3 3 9 Ha klare ansvarsområder. Medarbeidersamtaler. 3 2 6 OK 

8.7 Sykefravær   Arbeidsskade frå punkt 
5, 6, 7 og 8 4 3 12 Vernerunder. BHT. Oppfølging ved sykefravær. 3 3 9 OK 
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Oppsummering av forebyggende tiltak for å hindre uhell: 
• Brukerhåndbøker for fôringssystem, pumper, renseanlegg, alarmanlegg og spyler. 
• Rutiner, prosedyrer og opplæring: 

o Prosedyreperm: Arbeidsprosedyrer generelt (+dokumentasjon), Oversikt over ulike registreringer som blir utført på anlegget, Prosedyre 
klargjøring av klekkeri, Prosedyre mottak av rogn, Daglige klekkeri avdeling, Prosedyre telling av rogn/v innlegg, Soppbehandling av rogn (følg 
aktuell prosedyre for aktuell kjemikalie), Daglige startfôringsavdelinga, Prosedyre mottak av yngel, Vasking av varmeveksler, Daglige 
tilvekstavdelingen, Dosetest av fôr, Hvordan ta snittvekt og spredningstest, Sortering, Bedøvelse av fisk, Vaksinering, Prosedyre for levering av 
yngel og smolt, Kloridmålinger, Maskiner og utstyr, Vasking av kar og klekkeri, Beredskapsplan (+lønns og arbeidsavtale, med 
beredskapsavtale), Nødprosedyre pumpestopp og sjekkliste beredskap + nødoksygen, Gjenfangst ved rømming og melding om rømming, Rister: 
størrelse og montering, Fiskehelse og velferdsplan, Vannkvalitet generelt, Veterinær helse plan, Miljøplan, Hygieneplan, Avfallsplan, Renhold 
vask og desinfeksjon, Oksygenanlegg, Prosedyre ved bruk av døfisk kvern/tank, Prosedyre for formalinbehandling. 

o IK-AKVA IK-HMS 
o Beredskapsplan 
o Kompetanse/kurs: fiskevelferdskurs, rømmingskurs, fagbrev, varme arbeider, osv. 
o Opplæringsplan 

• Overvåking og vedlikehold av anlegg/produksjon: 
o Daglige/ukentlig sjekkliste 
o Avviksmeldinger 
o Systematisk gjennomgang av internkontroll (årlig) 
o Servicerapporter til utstyr 
o Vedlikeholds logg (ut i fra brukerhåndbøker til komponenter/utstyr) 
o Driftsjournal og driftsplan 
o Helsekontroll (veterinær/fiskehelsebiolog) 
o Attest/dokumentasjon fra rognprodusent 
o Vaskeattest fra brønnbåt/brønnbil 
o Datablad til alle kjemikalier (stoffkartotek) 
o Journal for bruk og lagring av kjemikalier 
o Miljøovervåking (MOM-C) 

 
 
  



IK-Akvakultur for Firda Settefisk Arnafjord AS Side 30 av 32 

 

Handlingsplan, IK-AKVA, Arnafjord –2019/2020 
10.09.2019 
Nr. Tiltak / forbedring  Ansvarlig Frist Utført 

 Geir: Hms kurs for ledere – nettbasert.  GO 10.11.19  

 Fiskevelferdskurs: Bengt William (samle opp i selskapet og ta eit felles kurs)  Ivar 31.12.19  

 Medhjelperkurs Akvavet Gulen: Bengt W, Jarle H GO 11.10.19  

 Ferdigstille flytebrygge GO 1.12.19  

 Nytt kjemikalie lager inni hallen GO 1.12.19  

 Nytt vasineringsrom inni hallen GO 1.2.20  

 Co2 luftere på renne og forsterke eksisterende  GO 1.11.19  

 Implementere nytt kvalitetsystem RS/GO 1.2.20  

 Utvikle IK Vassdrag ( prosedyrer, avvik kvalitetshåndbok RS kontinuerlig  
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Forbedring av IK-AKVA 
 
 

Kontinuerlig forbedring 
 
Gjennom rutiner og prosedyrer som bedriften har innført skal det kunne avdekkes og forebygge brudd på 
akvakulturlovgivingen. Alle avvik og risikopunkt som dukker opp skal dokumenteres og kartlegges. Avvik- 
og risiko- håndtering er en del av det daglige arbeidet til alle ansatte. 
 
Her følger rutinen på hvordan avvik skal kunne rettes opp, og hvordan avvik forebygges:  

• Den som oppdager det uheldige forholdet skal skrive det ned på avviksskjema i IK perm. Skriv ned 
dato, hva som skjedde, hvor og årsak.  

• Meld videre til driftsleder som kvitterer for mottatt avviksmelding. Dersom avviket er alvorlig skal 
driftsleder straks iverksette forbedringstiltak.  

• Forslag til forbedring skal diskuteres med alle medarbeiderne. Om nødvendig skal prosedyrer/rutiner 
forandres. Ting som skal gjøres skal føres i handlingsplanen, og en tidsfrist skal settes.  

 

Systematisk forbedring 
 
Driftsleder og ansatte ved settefiskanlegget skal foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av 
internkontrollen for å sikre at den fungerer som den skal. Dette skal minimum gjøres årlig. 
 
All dokumentasjon må være på plass for å kunne vurdere ulike punkter. For eksempel 
oversikt over fôrforbruk, produksjon, dødfisk, avviksmeldinger og resultat fra eventuelle undersøkelser. 
 
Gå gjennom dokumentasjonen punkt for punkt og se om det skriftlige stemmer med praksis. 
Forhold som må utbedres skal føres i handlingsplan. Alle endringer skal dokumenteres. Dokumentasjon på 
årlig gjennomgang skal inn i IK-permen. 
 

Sjekkliste for systematisk gjennomgang 
 

1. Er lover, forskrifter og standarder oppdatert? 
2. Er mål oppnådd?  

o Mål for IK-Akva 
§ Oppfyller IK-systemet alle krav? 
§ Gjennomføres det fellesmøter med fokus på IK-akva, miljø og fiskevelferd? 
§ Er avvikssystemet godt nok? 

o Mål knyttet til ytre miljø 
§ Er farlig avfall deklarert? 
§ Har det vært rømming? 
§ Miljøundersøkelser? 
§ Fôrfaktor? 
§ Resipient? 
§ Dyrevelferd ville dyr 

o Mål fiskehelse og fiskevelferd 
§ Dødelighet? 
§ Smitte? 
§ Håndtering? 

3. Skal nye mål settes? 
4. Er organisasjon, kontaktinformasjon og kompetanse blant ansatte oppdatert? 
5. Er det behov for opplæring/kurs blant ansatte?  

o Er opplæringsrutinene gode nok?  
o Har alle fylt ut opplæringsplanene sine?  
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o Er kurs og sertifikat dokumentert?  
o Er det informert om prosedyre for personlig hygiene? (årlig global gap krav) 

6. Er risikokartleggingen i bruk?  
o Fungerer risikokartleggingen?  
o Er det risikopunkt som mangler eller bør endres? 

7. Er rutiner gode nok?  
o Må rutiner endres eller innføres?  
o Stemmer praksis med rutiner/prosedyrer? 

8. Forhindrer avviksmeldinger at avvik gjentar seg?  
o Er det flere like avvik? 

9. Er det noe som må endres i dokumentasjonen? 
10. Er de planlagte tiltakene gjennomført innenfor fristen? 
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3.3.2. Veterinærkontroll

Formål: Sikre optimal velferd og helsestatus på fisken.

Trinn Gjennomføring Ansvarlig

Avtale • Det skal foreligge avtale med fiskehelsepersonell om
lovpålagte rutinekontroller som omfatter minst 12 besøk pr år og
ellers ved behov.

• Krav i denne prosedyre reguleres i fiskehelseplan/veterinær
helseplan (VHP).

Driftsleder

Unngå smitte • Det stilles krav til at fiskehelsepersonell planlegger sine besøk,
slik at risiko for at en bringer med seg smitte inn i anlegget ikke er
tilstede.

Fiskehelsepersonell

Gjennomføring • Fiskehelsepersonell skal i henhold til avtalen utføre
inspeksjoner og prøver.

• Driftsjournal gjennomgås (dødelighet, fôring mm.).

• Et representativt utvalg driftsenheter skal inspiseres.

• Et representativt urvalg av nylig døde fisk eller svimere skal
obduseres.

• Det skal tas ut prøver til laboratorieundersøkelser ved behov.

• Parasittkontroller foretas.

Fiskehelsepersonell

Varsling • Fiskehelsepersonell skal varsles ved mistanke om sykdom og/
eller forøkt dødelighet for nærmere inspeksjon

Driftsleder

Etter besøk • Fiskehelsepersonell skal oversende rapport/journal med
resultater og kommentarer fra inspeksjonen.

• Rapporten skal gjennomgås og eventuelle tiltak gjennomføres.

Fiskehelsepersonell/
driftsleder

Resepter • Fiskehelsepersonell skal rekvirere vaksine/medisin/bedøvelse
etter nærmere avtale.

Fiskehelsepersonell

Oppdatering • Fiskehelsepersonellet skal sørge for å holde anleggets folk
oppdatert i ny kunnskap i forbindelse med fiskehelse og
smitteforebyggende tiltak.

Fiskehelsepersonell

Levering av fisk • Fiskehelsepersonell kontaktes 10-15 dager før levering av fisk,
slik at det kan gjennomføres helsekontroll og utstedes
helsedokumenter.

Driftsleder

Veterinærperm • Hvert settefiskanlegg skal ha en perm hvor følgende skal
oppdateres og aktiveres fortløpende:
◦ Besøksrapporter/journaler

◦ Helseattester

◦ Analyseresultater

Driftsleder
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3.3.3. Hygieneprosedyre

Smitteforebygging og desinfeksjonsrutiner
Det er viktig at vi begrenser/ reduserer støy, lukt etc. så mye så mulig.

Det skal til en hver tid være rent og ryddig både innenfor og utenfor anlegget. Kar og utstyr skal vaskes som forklart i arbeidsprosedyren. Slusen til fôringsanlegg skal støvsuges. Betong, gangbruer, håver
og annet utstyr skal spyles/vaskes etter behov. Fôrrester på bakken skal straks fjernes, samtidig som man må hindre videre fôrsøl. Dette for å hindre lukt og predatorer.

Avfall skal lagres i lukket container til avfallet blir hentet av Simas, eller levert ved mottaksstasjon. Det skal sorteres for å unngå unødig belastning på miljøet.

Før ny fiskegruppe flyttes inn i en sone, skal om mulig hele sonen tømmes, slik at sonen bare består av en fiskegruppe. Alle kar og utstyr skal desinfiseres etter bruksanvisning, og man skal bruke eget
utstyr for hvert kar. Det skal alltid være desinfeksjonsbad mellom de ulike sonene. Man skal benytte arbeidsklær og sko tilhørende i de enkelte sonene. Virkon blir brukt som desinfeksjonsmiddel. Man
skal ikke frakte fisk mellom sonene.

Pauserom og toalett skal holdes rent og ryddig, og vaskes minst en gang i uken.

Alle har ansvar for å holde eget arbeidstøy rent, og vask/desinfisering av hender.

Besøkende skal bruke anleggets besøksklær og sko/støvler.

NB! Sjå også hygiene og sikkerhetsutstyr-oppslag i sluse v/inngang.
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3.3.4. Vask og desinfisering

Kar
Kara skal være reingjorte før dei blir fyllt med fisk. Ein benyttar skumvask, og høytrykksvasker med temperatur 70-80 grader. Ein såper/klorer først kara med høytrykk (konsentrasjon står på såpebeholdar).
Lat såpa/kloren virke litt før det blir spylt av. CO2-renner og avløpsrøyr skal også reingjerast.

Ved reingjering skal kar, avløpsrør, overløp og CO2-renner alltid inspiseres for skader.

Anna utstyr
Alt utstyr som brukast med håndtering av fisk mellom smittesoner må vaskast og desinfiserast kvar gang. Det som er vanskelig å vaska, som pumper og slangar, må tømmes for vatn og tørkast ut.

Personell
Alt personell skal ha opplæring før dei bruker høytrykkvaskar, sterke såper og desinfiseringsmiddel. Det skal brukast åndedrettvern, regnklær og hanskar.

Mellom generasjonar

Mellom utsett og innsett av fisk skal kar, renner, avløpsrøyr, co2-renner og betong rundt kara desinfiserast med klor og spylast. Silar i kar skal fjernast og reingjerast.

Uteavdelingen er delt i to. Kar 1 til 12(kalla A) er ein avdeling og kar 13 til 24(kalla B) er ein avdeling. Ein avdeling er nødt å være heilt tom for fisk før ein desinfiserer avdelinga.

Når ein avdeling er 100% reingjort skal det førast inn i vedlikehaldspermen at det er gjort
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3.3.5. Vannkvalitet

Akvakulturdriftsforskriften § 22.Vannkvalitet

Fisk skal til enhver tid ha tilgang på tilstrekkelige mengder vann av en slik kvalitet at fiskene får gode levekår alt etter art, alder, utviklingstrinn, vekt, og fysiologiske og adferdsmessig behov, og ikke står i
fare for å bli påført unødige påkjenninger eller skader, herunder også senskader som deformiteter.

Vannkvaliteten og vekselvirkningene mellom ulike vannparametere skal overvåkes etter behov. Ved fare for skade eller unødige påkjenninger skal effektive tiltak iverksettes.

Mengden metabolske avfallstoffer akkumulert i vannet skal være innenfor forsvarlige grenser.

Veiledende verdier for god vannkvalitet:
Parameter Verdiar frå Akvakulturdriftsforskrifta

pH innløp 6,2 – 6,8

Oksygenmetning Mellom 80 og 120 prosent

Oksygen (innløp) Over 90 prosent

Oksygen (avløp) Over 80 prosent

Karbondioksid Under15 milligram/liter

Total organisk materiale Under 10 milligram/liter

Aluminium (labilt) Under 5 mikrogram/liter

Temperatur
Temperaturen i råvannet registreres daglig, både automatisk og manuelt. Den bør være under 15°C for yngel/smolt. Arnafjord har ingen oppvarming av vann, men kan blande inn grunnvann for å styre
temperaturen.

pH
Med jevne mellomrom må pH måles. Dette gjøres med et håndholdt pH-meter. Bør være over 6,2.

Oksygen
Oksygen blir målt kontinuerlig i 8m kar, og verdiene blir logget hvert minutt. Alarmsystemet stilles inn med en øvre og en nedre verdi, som vil gi en høy eller lav alarm om målte verdier skulle komme
utenfor. Det bør være over 80% metning i avløp. Ved oksygendrop starter nødoksygenanlegg å blåse inn i kar til nivå er innenfor normalverdi.

I kjeglerom er det 2 kjegler med separate pumper og oksygeninnblanding. All oksygenert vann går ut i en samlestokk, og fordeles til 8m kar. Det oksygenerte vannet går inn på råvannet slik at man ved å
øke oksygeninnblandingen på kjeglene øker tilgjengelig oksygen i alle tilhørende kar. Skal man øke på et kar må man øke mengden råvann inn i karet.

Tank med flytende oksygen står ved inngang til anlegget. Trykk og mengde leses av og noteres hver dag, og kraner kostes/bankes fri for is. Leverandør av oksygen er AGA, og telefonliste henger i vaktrom
ved siden av beredskapsplan. Mengdemåler fjernleses av AGA, slik at de fyller ved behov.

Ved feil på oksygenlevering fra oksygentank eller ved tom tank AGA kontaktes umiddelbart.

Det er diffusorer som kan brukes i alle kar, disse kan brukes ved ekstra behov for oksygen.

Oksygenprobene må rengjøres og vedlikeholdes regelmessig. De bør kalibreres og kontrolleres opp mot håndholdt måler.

Kar som ikke har kontinuerlig oksygenovervåking må måles manuelt, ved l til 2 daglige målinger. Ved justering av oksygen kan det være behov for flere målinger. Det er viktig med lite svinginger i oksygen
for å gi et stabilt miljø for fisken.

CO2
CO2 måles en gang i måneden, men oftere ved høye temperaturer. Det må måles der man forventer å finne de høyeste verdiene, som i avløpsvannet.

Dersom målte verdier er for høye, må enten luftmengden på CO2-rennen økes, biomassen reduseres eller vannforbruket må opp. Ved høye temperaturer og stor utfôring bør CO2 nivået kontrolleres hver
uke.

Nitrogen
De vannligste årsakene til gassovermetning i landbaserte oppdrettsanlegg er utette pumper og rør i undertrykk som suger luft (eller gass) inn i vannstrømmen og oppvarming av vann. Det er også vist at
gassovermetning kan oppstå i inntaksvannet i forbindelse med kraftig vindomrøring av vannmassen.

I Arnafjord blir alt av vann luftet. Dermed reduseres faren for nitrogeovermetning ved produksjon av laks.

Total gass blir målt regelmessig.

Vannmengde
Fisken skal ha vanngjennomstrømning tilpasset fiskestørrelsen. Den skal være så stor at det ikke blir for høye konsentrasjoner av avfallstoff i karene, minimum 0,3 L/kg fisk pr. min.

Vannmengden blir målt for hvert kar en gang i måneden, og total vannforbruk blir avlest regelmessig. Det er trykksensorer på råvann inn.

Andre parametere: Total organisk materiale, aluminium, nitritt og ammonuim.

Felles for disse parametrene er at de bare blir målt når man tar vannprøver og får de analysert eksternt (NIVA). Resultater fra disse prøvene viser om vannkilden har høyt innhold av organisk materiale
(totalt organisk karbon, TOC), noe som indikerer at metaller foreligger på en organisk bundet form.

Fare for kontaminering av vannkilden
Både Breifoss og Sleipa ligger urbant til, og er mye brukt friluftsområde for beboerene i regionen. Det er ingen industriell forurensing, men det er landbruksaktivitet (sauehold) i område. En begrenset
forurensning vil kunne komme fra disse kildene, men vil nok ikke utgjøre noen trussel mot vannkilden, som resultatene til NIVA viser. Det er viktig å følge med på det som skjer rundt vannkildene, slik at
man kan være i forkant av eventuelle endringer.

Det bør tas vannanalyser annen hvert år, og ved behov (stor dødelighet, storflom etc.). Det bør også analyseres med tanke på patogener.
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3.3.7. Levering av smolt

Kontroll av fisk før levering:

Før leveringsdato blir fastsatt, skal det være teke ut sjøvannstoleransetest. Smoltifiseringsgrad; parrmerker, sølvfarge, finnekanter og kondisjonsfaktor. Dersom alt ser fint ut, kan tidspunkt for levering
avtalast med matfiskanlegg og brønnbåt. Smolten kontrollerast også av veterinær før levering.

Det skal bli tatt ut spredningstest av minste fiskegruppe(Sjå prosedyre for snittvekt og spredningsvekt side 43.) Det skal ikkje leverast fisk under 40 gram, fordi den blir for liten i forhold til maskevidden
på not i sjø. Smolt som er for liten må sorterast vekk, ellers må det settes ut not med mindre maskevidde i sjø.

Fôring skal stoppast ca. 3 døgn før levering. Ved låge temperaturar tar det lengre tid å tømme tarmen, og lengre svelting må vurderast.

Avtale med brønnbåt:

Brønnbåten skal være vaska og desinfiserast, det skal sjekkast at alt ser greit ut om bord før leveringen startast. Det skal undersøkes med brønnbåten om tidligere transporter, om de f.eks har transportert
sjuk fisk.

Transportruta frå Arnafjord til matfiskanlegget skal diskuteres med brønnbåten. Det skal også avtales om båten skal ha åpen eller lukka brønn. Ofte kan det være aktuelt og gå med lukka brønn i kortere
tidsrom når brønnbåten er i områder med sjuk fisk.

Båten skal få med seg all dokumentasjon som skal følgje fiskegruppa, og ansatte frå Firda Settefisk Arnafjord skal sjå at alt ser fint ut i brønnen før båten går. På lange transporter skal ein ansatt frå Firda
være om bord under smolttransporten.

Om mogleg skal ikkje fisken settes i not når det er mørkt. Om det blir gjort skal det være lys på lokaliteten. All erfaring viser at fisken får bedre start om den blir satt ut når det er lyst.

Rømmingssikring før levering:

Det skal alltid kontrolleres pumper, slanger, rister og røyr som skal bli brukt under levering. Alle risikofaktorer for rømming må eliminerast. Send gjennom vatn i pumper og røyr før fisken, helst dagen før.

Not på kaien skal vera på plass, for å hindre fisk frå å rømme frå brønnbåten. Det skal være en sylinderforma not rundt overgangen på leveringsrøyret til leveringslange. Alle røyr og slangar skal være godt
festa med slangeklemmer, og sikres med tau/lastestroppar.

Underlaget som sikrer at leveringsrøret ligger stabilt skal sikres. Leveringsslangen bør også ha ein ekstra sikring med hjelp av kran frå brønnbåt. Rist, paller, tau og leveringsrøyr med not rundt skal være på
plass på kaien før brønnbåten kjem.

Rømmingssikring ved levering:

Leveringsrøret må hele tiden kontrollerast, og justerast for flo og fjære. Om bord sjekkes brønnen at alt ser fint ut. Dersom det er noko som er mistenkjeleg, skal ein straks tilkalle mannskapet. Det skal
alltid vera mannskap frå brønnbåten på vakt ved levering.

Fiskevelferd under levering:

Pumpinga må være mest mulig skånsom for fisken. Fisken skal ikkje trengjast unødvendig. Oksygenproben til alarmanlegget må hengast inn i karet då den vil bli hengande i luft når ein tappar ned karet,
og sender dermed ikkje ut alarm.

Dersom fisken får problem under levering må ein straks roe ned på pumpinga. Ofte vil det hjelpe og bruke meir vatn, slik at oksygenet aukar. Vannstanden i karet bør hevast, da løsest oksygenet frå nød-
diffusorene lettare opp.

Prosedyre for pumpe under levering

1. Når pumpa startast opp bør trykket liggje på 20-30 Bar.
2. Når pumpa er i gong justerast den opp til rundt 50 Bar (for å få ut eventuell luft i slangar/røyr).
3. Hastigheiten må ned til rundt 40 Bar når det byrjar å komme fisk i slangen (for å unngå skade).
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3.3.15. Avlivning og destruksjon av fisk

Avlivning av fisk er aktuelt ved;

• Deformert eller skada fisk som blir plukka ut under vaksinering
• Småfisk som ikke kan brukes i videre produksjon
• Syk fisk som ikke kan brukar i videre produksjon

Når en skal avlive/destruere fisk skal det skje på en slik måte at det ikke medfører unødvendig lidelse for fisken, se Dyrevelferdsloven.

1. Når skadet eller deformert fisk blir plukket ut ved vaksinering vil den allerede være bedøvd når den er på
vaksineringsbordet. For å ta livet av den skal den kastes i en bøtte med overdose av bedøvelsesmiddel. Overdose vil si
10 ml Benzoak eller 1 dl Finquel løsning i 5 liter vann
2. Mindre mengder småfisk fra sortering blir samlet i en håv som er senket ned i en stamp med rennende vann. Når
håven er halvfull av fisk løfter vi den opp og senker den ned i en 60 l stamp med vann med overdose (100 ml Benzoak/
8 dl Finquel) og oksygentilsetting. Etter 2-3 minutt er all fisk død. Den blir så transportert til dødfisk kvern og malt opp.
3. Om en skal destruere større parti på grunn av sjukdom eller mye småfisk blir denne fisken bli pumpa til bedøver og
bli avliva der. Mengden av fisk vil bestemme vannmengden som igjen bestemmer mengden bedøvelse.

Husk å følge rutiner ved bruk av dødfisk tank/kvern!
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