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FISKEHELSEPLAN – FIRDA SETTEFISK ARNAFJORD AS 
 
Navn og plassering av anlegg hos Firda Settefisk AS: 

Kommune: Lok.nr: Lokalitet Kapasitet 

Vik kommune 12177 Firda Settefisk Arnafjord AS 2 500 000 stk 
    

 
Fiskehelseplan skal oppdateres for hver syklus / ved behov (nye medisiner, etc.) 
 

Fiskehelsepersonell skal utføre min.12 besøk per år (Akvakulturdriftsforskriften).  

- Under besøket skal ansatte informere fiskehelsepersonell om helsesituasjonen. Høy dødelighet / 

mistanke om sykdom og andre lidelser, skal diskuteres. Det skal tas prøver av dødfisk ved 

mistanke om sykdom. 

- Dersom fisk må medisineres, skal fiskehelsepersonell komme med instrukser. Produktdatablad til 

medisin skal være tilgjengelig, ansatte skal gå gjennom dette før medisinering.  

- Fiskehelsepersonell undersøker fiskevelferd. Nok fôr og vatn, god strøm, passe tetthet, etc.  

 
Potensielle sykdommer/lidelser og tiltak (kopiert fra risikokartlegging av sjukdommer i IK-akva-plan): 

Navn på sykdom / 
lidelse 

Forebyggende tiltak Begrensing av sykdom 

IPN (virus) Hygieneplan. Helsekontroll. 
Unngå stress og store temperaturvariasjoner.  

Hygieneplan.  
Øke temp. om mulig.  

Costia (parasitt) God vanngjennomstrømming. God kontroll 
med vassinntak og god vasskvalitet. 
Helsekontroll. 

Formalinbehandling. 

Furunkolose (liste 3) Hygieneplan. Vaksine. Helsekontroll. Hygieneplan. Dødfiskhåndtering. 

Gyrodactylus salaris 
(parasitt) (liste 3) 

Helsekontroll. Fiskehelsepersonell kontrollerer 
30 fisk pr år. Vannkilde uten anadrom 
laksefisk. 

Hygieneplan. Dødfiskhåndtering. 
Helsekontroll. 

Flavobacterium 
(bakterie) 

Hygieneplan. Skille mellom generasjoner og 
avdelinger. Helsekontroll. Unngå dårlige 
miljøforhold og stress. Smitteforebygging. 

Hygieneplan.  
Desinfisering av anlegg. 
Helsekontroll. 

Andre sykdommer: 
Vibriose, vintersår, PD 
(liste 3) 

Vaksine. Hygieneplan. Helsekontroll. Følg med 
på veterinærinstituttet og mattilsynet sine 
hjemmesider og råd fra fiskehelsepersonell. 

Hygieneplan. Dødfiskhåndtering. 
Helsekontroll. 

Yersinose (bakterie) 
(kan komme fra villfisk) 

Hygieneplan. Helsekontroll.  Likt som forebyggende 

BKD (Bakteriell 
nyresjuke) (liste 3) 

Helsekontroll. Dokumentasjon fra leverandør. 
Smitten starter oftest ved avl eller settefisk. 

Helsekontroll. Hygieneplan. 
Dødfiskhåndtering. 

Nyreforkalking CO2 lufting og måling. Ikke for høy tetthet. Likt som forebyggende 

Gassblæresyke Vakuumlufter. Måle totalgass. Likt som forebyggende 

Miljøbetinget 
gjelleproblem 

Sikre god og stabil vasskvalitet og, for å unngå 
oppblomstring av bakterier, sopp, parasitter.  
Sikre optimal pH ved å kalke inntaksvatn. 

Likt som forebyggende 

Soppinfeksjon hos 
rogn/yngel 

Desinfisering av rogn (blir gjort hos 
leverandør). Plukke døde rogn/yngel daglig. 
Filtrering av inntaksvatn til klekkeri. 

Likt som forebyggende 



                                                              
                                      
                          

   

Dokument: FISKEHELSEPLAN    

       

 

 

 

 

Firda Settefisk Arnafjord AS   Org. nr. 911 942 429 

Oppdatert: August 2019 

Side 2 av 4 

Plommesekkavsnøring Ikke ha for høy temperatur i klekkeriet.  
Unngå stress. Bruke «klekkematter». 

Likt som forebyggende 

HSS (Hemoragisk 
diatese hos laksesmolt) 

 (fysiologisk problem, ukjent årsak, ikke 
sykdom) 

Dødfiskhåndtering. Gir seg når 
fisken kommer i sjøen.  

Finneråte / katarakt / 
anemi / deformiteter 

Optimalt fôr og fôring. Likt som forebyggende 

 

Medisin og behandlinger som kan bli brukt på anlegget:  

Medisin / 
behandling 

Aktivt stoff Leverandør Bruks-
område 

Metode 
for bruk 

Dosering Tilbake-
holdtid 

Aquacen 
Formaldehido 

Formaldehyd 
og Metanol 

Europharma 
AS 

Costia 
(parasitt) 

Bade-
behandling 

Brukar anbefaling fra 
veterinærinstituttet 

500 d°C 

Finquel vet. Trikainmesila
t  

Scan Aqua 
AS 

Bedøvelse Bade-
behandling 

Bruksanvisning fra 
leverandør 

Slakt:  
25 d°C 

Tricaine 
PHARMAQ 

Trikainmesila
t  

PHARMAQ Bedøvelse Bade-
behandling 

Bruksanvisning fra 
leverandør 

70 d°C 

Aqui-S 
(Nellikolje) 

Isoeugenol & 
Polysorbat 

Scan Aqua 
AS 

Bedøvelse Bade-
behandling 

Pakningsvedlegg 2 d°C 

Benzoak vet. Benzokain ACD Pharma-
ceuticals  

Bedøvelse Bade-
behandling 

Bruksanvisning fra 
leverandør 

Slakt: 
7 d°C 

Norvax 
Compact PD 

Inaktivert PD-
virus  

MSD Animal 
Health 

Vaksine til 
fisk 

Injeksjon 0,1 mL Ingen 

ALPHA JECT 
micro 6 
 

Inaktivert 
virus og 
bakterier 

PHARMAQ Vaksine til 
fisk 

Injeksjon 0,05 mL Ingen 

Aquavac 
PD7 vet. 

Inaktiverte 
virus og 
bakterier 

MSD Animal 
Health 

Vaksine til 
fisk 

Injeksjon  0,1 mL Ingen 

ALPHA JECT 
micro 1 PD 

Inaktivert PD-
virus 

PHARMAQ Vaksine til 
laks 

Injeksjon 0,05 mL Ingen 

Clynav DNA-plasmid 
for PD-virus 

Elanco Vaksine til 
laks 

Injeksjon 0,05 mL Ingen 

 
Vaksinasjonsprotokoller 

- All settefisk av laks (Salmo salar L.) skal som minimum vaksineres mot furunkulose, vibriose og 
kaldtvannsvibriose (Akvakulturdriftsforskriften § 63). Firda vaksinerer også mot PD. Det er forbudt 
å vaksinere mot sykdommer i liste 1 og 2 (Forskrift om omsetning av akvakulturdyr og produkter 
av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr § 
49). 

- Vaksinasjonsprosedyre er i prosedyresamling. 
- I tillegg til vår egen vaksineringskontroll, skal fiskehelsepersonell utføre kontroll av 

vaksinering minimum to ganger per år.  
 
Tilbakeholdelsestider ved bruk av medisinfôr 
All bruk av medisinfôr samt tilbakeholdelsestid skal registreres i Fishtalk. Se ellers prosedyre for 
«Tilbakeholdelsestid ved bruk av bedøvelser og medisiner» i prosedyresamling. 
 
Bio-sikkerhet (smitteforebyggende prosedyrer) 

- «Hygieneplan» er i prosedyresamling. 
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- «Dødfiskhåndtering» er i prosedyresamling. 
- «Plan for fiskevelferd og fiskehelse» 

 
 

Parasittkontroll 
Fiskehelsepersonell kontrollerer minst 30 fisk per år for Gyrodactylus salaris (Akvakulturdriftsforskriften). 
Det er minst 12 helsekontroller per år, der dødfisk og svimere kontrolleres.  
 
Undersøkelser etter relevante patogen 
Ved helsekontroll skal nylig død fisk eller fisk med unormal atferd obduseres og relevante undersøkelser 
skal gjennomføres (Akvakulturdriftsforskriften). Det skal særlig tas sikte på å avdekke eventuell sykdom på 
liste 1, 2 og 3 (Forskrift om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og 
bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr). Ved høy dødelighet / mistanke om sykdom, 
skal fiskehelsepersonell undersøke og ta prøver for å fastslå årsaken. 
 
Risikovurdering av medisinrester med omsyn på matsikkerhet 
Norge er gjennom internasjonalt regelverk forpliktet til å overvåke innhold av ulike legemiddel og miljøgifter 
i oppdrettsfisk. NIFES utfører analyser på oppdrag fra Mattilsynet. Oppdrettslaks har lave nivå av 
uønskede stoff, og er derfor trygg mat (ref. NIFES, sep. 2014). 
 
Handlingsplan for om MRL (maximum residue limit) i produksjons-land / -mål blir overskride 
Kontakte Mattilsynet og fiskehelsepersonell, deretter følge deres råd. 
 
Helserapporter fra fiskehelsepersonell 
Etter hvert besøk skal anlegget få en besøksrapport. Der skal fiskehelsepersonell bekrefte 
helsesituasjonen. Besøksrapporten skal lagres på anlegget i 4 år. 
 
Frekvens og metoder for fjerning av sjuke og døde dyr 
Fisk som er døende skal tas ut av produksjonen og avlives med en overdose bedøvelse eller annen egnet 
metode ihht gjeldene regelverk. Dødfiskopptak og inspeksjon etter dødende fisk foretas daglig. 

«Ensilering av dødfisk» er i prosedyresamling. 
«Fiskehelse og velferdsplan» er i prosedyresamling. 
 
Dødfisk registreres i Fishtalk. Ved forøket dødelighet kontaktes fiskehelsepersonell for å finne årsaken til 
dødeligheten. Relevante undersøkelser utføres og Mattilsynet varsles (jf. Akvakulturdriftsforskriftens § 13). 
 
Andre beskyttelses-planar om aktuelt (medisinrullering for å unngå resistens) 
Foreløpig ikke aktuelt for dette anlegget. 
 
Trenging, sortering, transport, tetthet og tid ute av vannet 
Hensynet til fiskehelse og velferd skal alltid tas i betraktning når det gjelder frekvens og tid for trenging, 
sortering, transport og tid ute av vannet. 

- Trenging: Fisk skal ikke trenges mer enn nødvendig og er begrenset til vaksinasjonsprosessen, 
sortering, ved levering og mottak av yngel/smolt. Maks trengetid er satt til 1 time, men som oftest 
vil man ligge godt under dette.  

- Sortering: Se prosedyre ”Kontroll av størrelsesvariasjon.” 
- Transport: Følger transportørens retningslinjer, Jarle Tveiten AS for transport av yngel og Seistar 

Holding AS for transport av smolt. Se også ”Tabell for tetthet i forhold til størrelse og temperatur 
under transport i bil.” 
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- Tetthet: Fisketetthet skal være forsvarlig og tilpasset vannkvalitet, fiskens atferdsmessige og 
fysiologiske behov, helsestatus, driftsform og fôringsteknologi. Forutsatt at man har CO2-lufting og 
oksygenering av vann, er maksimal fisketetthet satt til 75 kg/m3. 

- Tid ute av vannet: Ved vaksinering er det satt 3 minutter som maksimal tid ute av vannet for 
bedøvd fisk. Ved snittveiing av fisk er det satt 1 minutt som maksimal tid ute av vannet. 

 
Sulting 
Fisk skal normalt fôres daglig med mindre dette ikke er hensiktsmessig for den arten eller utviklingstrinnet 
det gjelder. Det skal fôres på en slik måte at alle fiskene har lett tilgang på fôr, og uten at fisk blir skadet 
under fôring. Fisk skal ikke fôres når fôringen er uheldig ut fra hensynet til fiskens velferd, hygiene eller 
kvalitet. Perioden uten fôring skal være så kort som mulig (Akvakulturdriftsforskriften § 27 – okt.2014). 

- Ved levering, vaksinering og sortering, blir fisken sultet i totalt ca. 2 – 4 døgn. 
- 1 - 2 døgn sulting er nok til å tømme tarmen, avhengig av temperatur. 
- Under sulting må en følge med på oppførselen til fisken, spesielt hos liten fisk. For lang sulting kan 

føre til stress/aggresjon/finnenapping/øyenapping. Firda Settefisk Arnafjord AS setter 7 døgn som 
maks sultetid, men har som mål å holde sulting innenfor 2 – 4 døgn. 
 

Informere om sykdomsutbrudd og til hvem 
«Beredskapsplan» har rutine for dette. 
  
Bruk av antibiotika 
Firda Settefisk Arnafjord AS har som mål å ikke bruke antibiotika. Skulle vi mot formodning benytte 
antibiotika skal fiskehelsepersonellet som rekvirerer medikamentet grundig redegjøre for bruken, 
sensitivitetstester skal foretas og all dokumentasjon lagres. 
 
Deltakelse i forsøk for testing av ikke-lisensierte medikamenter 
Firda Settefisk Arnafjord AS deltar for tiden ikke i forsøk som omhandler testing av ikke-lisensierte 
legemidler.  
 
 
 
 
 
Signatur:      
                                                                                              
09.09.2019 

Ivar Bastian Kramer, fiskehelsepersonell                 Dato 


