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Åseral Ørret AS 
Helse og velferdsplan v1 

 
 

Ramme for helse- velferdsplan Åseral Ørret AS 
 

Hovedmål: 
Åseral Ørret AS skal produsere ørret slik at fiskens velferd ivaretas og ikke utsettes for unødvendig smerte, lidelse eller skade. 

 
Produksjon av matfisk 
Hovedmål: 
Åseral Ørret sitt produksjonsanlegg skal ikke ha dødelighet på mer enn 10 % fra settefisk leveres til den slaktes. 

 
Delmål: 
Fisken skal i alle produksjonstrinn håndteres på en slik måte at den ikke utsettes for unødig lidelse 
Fisken skal gis et miljø og et fôr som gir den mulighet til å mestre situasjonen uten unødig risiko for at sykdom, misdannelser eller skader 
oppstår. 
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Mål: Delmål Middel Referanse Kontroll 
Unngå 
fiskesykdom 

 
Inntak yngel med lav sykdomsririsko 

Samarbeid med og klare krav til 
leverandør av settefisk. 

Dokumentasjon fra leverandør  
Rengjøringslister 

Hygieniske rutiner og skiller Hygienisk skille mellom generasjoner 
 
 

Eget utstyr til alle avdelinger 
Systematisk opptak og destruksjon av 

dødfisk 

Pros. For brakklegging, reingjøring og 
desinfeksjon 

Pros for reingjøring av håver m.m. 
Pros for dødfiskhåndtering 

Daglig sjekkliste 
Dødfisklister, kontroll 

dødfisktank 

Sikre fisken et godt vannmiljø Vannmiljø overvåkning  Sjekklister 
Sikre raske tiltak ved utbrudd av 

sykdom 
Rutinemessige kontroller fra 

fiskehelsetjeneste samt ved økning i 
dødelighet 

Rask tilgang på behandlingsmidler 
 

Rett bruk av kjemikalier og legemidler 

Avtale med fiskehelsetjeneste 
 

Prosedyre for lagring av kjemikalier og 
medisiner 

Pros for bruk av legemiddel og 
kjemikalier 

Beredskapsplan 

Vet. Rapporter 
Dødfisklister 
Innkjøpslister, sjekkliste 

ved behandling 

Sikre en skånsom håndtering av fisken Pumper, slanger, not og transportenheter 
er optimalisert for art, størrelse og 
miljøforhold. 

Prosedyre for håndtering av fisk. Sjekkliste for håndtering 

Sikre at utsett foregår optimalt iht 
miljø og fiskens beskaffenhet. 

Kontroll av fisk før utsett mhp ytre lyter 
og fiskehelsetilstand 

 Oversikt størrelse, k- 
faktor, ytre lyter 
og 
fiskehelsetilstand 

Hindre introduksjon av smitte og 
fremmed avlsmateriale inn i 
vassdraget/anlegget 

Lokal stamme fisk utsatt  Avtale med leverandør av settefisk. Verifisering fra 
leverandør 
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Liste over sykdommer som antas å kunne opptre i Åseral Ørrets anlegg, forebyggende tiltak og eventuell medikamentell behandlingsregime: 

 
 
Sykdom 

 
Medikamentell behandling 

Er substitusjon vurdert 
(Ja/Nei) 

 
Tiltak 

 
Sopp (Saprolegniose) 

Formalin, 
Pyceze vet 

 
Ja 

 
Salt bad /NaCl over flere dager, alternert med evt formalin. 

 
Bendelmark (Eubothrium sp) 

Praziquantel, 
Fenbendazol 

 
Ja 

 
Ingen mulige forebyggende tiltak 

Costia (Ichthyobodo necator) Formalin Ja Ingen mulige forebyggende tiltak 
Gyrodactylus salaris Ingen Ikke relevant Undersøkelse av fisk vha mikroskopi. 
Andre parasitter   Vurderes iht til fiskehelseovervåkning, etter mistanke og diagnose. 

 
 
 
 
 
 
Infeksiøs pankreas nekrose (IPN) 

 
 
 
 
 
 
Ingen 

 
 
 
 
 
 
Ikke relevant 

Være nøye med å følge hygieneprosedyrer 
Ikke ta inn brukt utstyr fra andre anlegg før rengjort, desinfisert og brakklagt. 
Hindre at predatoer får tilgang til enheter 
Drive skadedyrbekjempelse. 
Drive smitteforebyggende tiltak i vannkilden, delta i fiskeoppsyn og med 
desinfeksjonsmidler til fritidsaktiviteter i Vassdraget. 
Overholde generasjonsskiller og innslusing til smittemessige enheter. 
Vaksiner tilgjengelig. 

Pankreas sykdom (PD) Ingen Ikke relevant Mottakelighet ukjent. Vaksine tilgjengelig 
 
 
 
 

Furunkulose, 
Yersiniose, 
Flavobacteriose 

 
 
 
 
 

Floraqpharma, 
Oxolinsyre 

 
 
 
 
 
 
Ja 

Være nøye med å følge hygieneprosedyrer 
Ikke ta inn brukt utstyr fra andre anlegg før rengjort, desinfisert og brakklagt. 
Hindre at predatoer får tilgang til enheter 
Drive skadedyrbekjempelse. 
Drive smitteforebyggende tiltak i vannkilden, delta i fiskeoppsyn og med 
desinfeksjonsmidler til fritidsaktiviteter i Vassdraget. 
Overholde generasjonsskiller og innslusing til smittemessige enheter. 
Vaksiner tilgjengelig. 

 
 
 
 
 

Bakteriell nyre syke (BKD) 

 
 
 
 
 

Ingen 

 
 
 
 
 

Ikke relevant 

Være nøye med gnerasjonsskille. 
Ikke ta inn brukt utstyr fra andre anlegg før rengjort, desinfisert og brakklagt. 
Hindre at predatoer får tilgang til fiske karene. 
Drive skadedyrbekjempelse. 
Bare ta inn screenet og BKD fri fisk. 
Drive smitteforebyggende tiltak i vannkilden, være med å finansiere fiskeoppsyn 

og desinfeksjonsmidler til fritidsaktiviteter i Vassdraget. 
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Reseptpliktige medikament brukt under produksjon av matfisk i ferskvann: 
 
Navn 

 
Aktiv substans 

 
Konsentrasjon 

 
Indikasjon 

 
Leverandør 

Administration 
rute 

 
Dose 

 
Tilbakeholdelses tid 

 
MRL 

 
Benzoak vet. 

 
Benzokain 

 
200 mg/ml 

Bedøvelse, 
sedasjon 

Europharma, 
VESO 

 
Bad 

50-100 
mg/liter 

 
21 døgn 

Ikke 
nødvendig 

 
Finquel 

 
Metakain 

 
995 mg/g 

Bedøvelse, 
sedasjon 

Europharma, 
VESO 

 
Bad 

50-100 
mg/liter 

 
21 døgn 

Ikke 
nødvendig 

 
Pyceze vet 

 
Bronopol 

 
500 mg/ml 

 
Antimykotikum 

Europharma, 
VESO 

 
Bad 

20-50 mg 
Bronopol/liter 

 
1 dag 

Ikke 
nødvendig 

 
Praziquantel 

 
Praziquantel 

 
1 g/kg 

 
Bendelmark 

Skretting 
Averøy 

 
Oral 

5 mg/kg/dag x 
2 

 
500 døgngrader 

Ikke 
nødvendig 

 
Fenbendazol 

 
Fenbendazol 

 
1 g/kg 

 
Bendelmark 

Skretting 
Averøy 

 
Oral 

5 mg/kg/dag x 
2 

 
500 døgngrader 

Ikke 
nødvendig 

Floraqpharma 
vet. 

 
Florfenikol 

 
2 g/kg 

Bakteriell 
infeksjon 

Skretting 
Averøy 

 
Oral 

 
100 mg/kg 

 
150 døgngrader 

 
1000 µg/kg 

 
Oxolinsyre vet. 

 
Oxolinsyre 

 
5 g/kg 

Bakteriell 
infeksjon 

Skretting 
Averøy 

 
Oral 

 
150 mg/kg 

 
Temperatur avhengig 

 
100 µg/kg 



5  

Åseral Ørret AS 
Helse og velferdsplan v1 

 
 

Mål: Delmål: Middel Referanse Kontroll 
Godt 
Vannmiljø 

Sikre godt råvann Overvåkning av råvann (pH, metaller, 
sjøsaltepisoder) 

Rapport rådgivende, vannprøver 
Rapporter Agder Energi 

Daglig sjekkliste, 
vannprøver 

Rapporter fra Agder 
Energi 

Sikre optimal vanntemperatur Overvåkning av temperatur i 
vannkolonnen 

Alarmfunksjon på temp Daglig sjekklioste 

Sikre optimalt oksygen Kontroll av oksygen på enhetsnivå  Daglig sjekkliste 

Hindre nitrogenovermetning Overvåkning av Nitrogenmetning i 
anlegget og rundt. 

 Resultat fra stikkprøver 
av totalgasstrykk. 

Rapporter fra Agder 
Energi  
 

Holde CO2 nivå under 15 mg/l Optimal vannstrøm, lav nok tetthet.  CO2 målinger ved høyere 
tetthet. 
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Mål: Delmål: Middel Referanse Kontroll 
God 
fiskevelferd 

Sikre godt vannmiljø under ordinær 
drift 

Se egen oversikt   

Sikre god fiskehelse Se egen oversikt   

Hindre skader på fisk gjennom pumper 
og rør 

Sikre at det ikke er koblinger med kanter, 
kontroll av pumpe 

Servicehåndbok pumper Servicehåndbok pumper 
Dødfisklister 
Fôrprosent/appetitt 

Hindre skader ved evt. vaksinering Skånsom bedøving og håndtering ved 
vaksinering 

Pros for stikkvaksinering Sjekklister vaksinering 
Dødfisklister 
Fôrprosent 

Sikre at utsett foregår på korrekt 
tidspunkt 

Kontroll av størrelse, kondisjon og ytre 
lyter 

Kvalitetssjekk av eksterne Rapporter kvalitetssjekk 

Optimalt lysregime Plan for bruk av lys i hht ny kunnskap 
Kontroll av lysnivå i enheter 

Følge anbefalt lysregime, 
definere lyssetting for 
arten og 
driftsformen. 

Sjekk lysintensitet 

Optimalt fôr og fôring Rett fôrstørrelse og type til ulike størrelser 
og produksjonstrinn 

Korrekt fôrtildeling 

Fôrleverandørs anbefaling Fôrleverandørs deklarasjon 
 

För i avløp, fôrfaktor 
Reg av fôringsrelaterte lidelser 

Avliving av fisk med minst mulig lidelse Fisk som skal avlives må bedøves Avliving med benzoak  

Opplæring av ansatte Bedriftsinterne møter og deltakelse på kurs Plan for kompetanseheving 
hos ansatte 

Liste over deltakelse på kurs og 
møter 
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Beredskapsplan og internkontrollsystem for Åseral Ørret AS 
 
 

Internkontroll - klargjøring av lokalitet 
 

HENSIKT: Sikre at lokaliteten er klargjort for mottak av settefisk i.h.h.t regelverk og 
biologiske forutsetninger. 

 
TRINN GJENNOMFØRING ANSVARLIG 
1 Driftsplan for inneværende år skal sendes til Mattilsynet og 

Fiskeridirektoratet innen den 15.oktober året før. 
Driftsplanen skal inneholde opplysninger om fiskeart, mengde, utsett 
tidspunkt og brakkleggingstidspunkt på lokaliteten der selskapet skal 
produsere de neste to år. 

Daglig leder 

2 Resipientundersøkelser skal i.h.h.t NS9410 gjennomføres på biomasse 
topp og med frekvens i.f.t forrige undersøkelse. Hvert år planlegges en 
undersøkelse i samarbeid med leverandør. 
Leverandør av resipientundersøkelser kontakter driftsleder og avtaler 
tidspunkt. 
Leverandør og Driftsleder, eller den han utnevner, gjennomfører 
grabbeprøver. 

Driftsleder 

3 Bemanningsplan settes opp av Daglig leder minimum 3 måneder frem i 
tid. 

Daglig leder 

4 Lokaliteten skal være fortøyd i.h.h.t analyse i god tid før utsett 
tidspunkt. 
Driftsleder lukker avvik og registrerer komponentoversikt i driftslogg. 

Driftsleder 

5 Driftsleder melder sitt behov for nøter til notansvarlig seinest 3 mnd 
før utsett. Driftsleder er ansvarlig for status på nøter. Ved behov for 
innkjøp av nye nøter, ta kontakt med Daglig leder. 
Nøtene skal avloddes i.h.h.t brukerhåndbok. 
Før det settes settefisk i noten skal den kontrolleres for eventuelle hull. 

Driftsleder 

6 Fôringsanlegget skal prøvekjøres før mottak av settefisk før første 
merd settes i sjø. 

Driftsleder 

7 Dersom fisken skal lysstyres fra utsett, så må montering og testing av 
lys gjøres før utsett. 

Driftsleder 

8 Dødfisk system, håv eller lift-up, skal være på plass og prøvekjøres før 
mottak av settefisk. Dette innebærer også kontroll av kvern og sjekke 
koblinger til ensilasjetanken er tett. Senest en uke før utsett av første 
merd i sjø. 

Driftsleder 
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Internkontroll - mottak av varer og utstyr 

HENSIKT: Sikre at mottak av fôr, varer og utstyr blir kontrollert og godkjent. 
 

TRINN GJENNOMFØRING ANSVAR 
1 Alle varer skal sjekkes mot bestillingsseddel og fraktbrev. Signert 

fraktbrev arkiveres på anlegget. 
Driftsleder/ 
Driftstekniker 

2 Mottak av fôr: 
 

Ordrenummer, fritt fett, knus og støv registreres 
Alle kvalitets kontroll punkter skal være oppdatert og tilgjengelig på 

lokalitet. 
Avvik registreres i.h.h.t. prosedyre 

Driftsleder/ 
Driftstekniker 

3 Varer og utstyr: 
Ved mottak skal følgende kontrolleres: 

 
Alle medikamenter skal kontrollers/godkjennes av Daglig leder 

Driftsleder/ 
Driftstekniker 

 
 
 

Internkontroll - vedlikehold av utstyr 
 

HENSIKT: Hensikten med denne prosedyren er å sørge for at alt utstyr blir vedlikeholdt, og 
at reservedeler er på plass i tilfelle stans under operasjon, som påvirker fiskevelferd, 
fiskehelse, HMS eller miljø 

 
. TRINN GJENNOMFØRING ANSVARLIG 
1 Av utstyr menes alle fysiske anretninger som brukes daglig, 

rutinemessig eller under spesielle operasjoner og nødstilfeller. 
Alle 

2 For ettersyn av hovedkomponenter skal brukerhåndbok følges. Alle 
3 Det skal gjennomføres vedlikehold/kontroll iht ukentlig, månedlig og 

årlig beskrivelse. Driftsleder skal planlegge vedlikeholdet i god tid 
slik at det blir utført med faste intervall. 

Driftsleder 

4 Når vedlikehold og ettersyn er utført skal det dokumenteres i 
driftslogg. Dersom det oppdages feil skal feilen registreres som et 
avvik og rapporteres til Daglig leder. 

Driftsleder 

5 Feil på utstyr vurderes av daglig leder i samarbeid med driftsleder om 
det skal repareres eller investeres i nytt. 

Daglig leder 
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Internkontroll - miljøregistreringer 

 
HENSIKT: Registrere vannmiljøet til fisken for å kunne sikre at operasjoner blir gjennomført 
med god fiskehelse og fiskevelferd 

 
. TRINN GJENNOMFØRING ANSVARLIG 
1 Temperatur skal måles på 3m, 8m og 15m. Registreres i 

driftslogg. 
Ved temperaturer under 2°C eller over 18°C kontaktes 
fiskehelseavdeling for vurdering i forkant av evt 
operasjoner. 

Driftsleder 

2 Oksygen skal måles på 3m, 8m og 15m. Registreres i 
driftslogg. 
Ved metning under 50% skal det ikke foretas operasjoner 
som kan ventes å redusere fiskevelferden. 

Driftsleder 

3 Siktedyp skal måles daglig med Secchiskive. Ved 
siktedyp mindre enn 6m vurderes vannprøve for analyse, 
og alltid dersom en operasjon skal foregå i nærmeste 
fremtid. Registreres i driftslogg. 

Driftsleder 

5 Vannstrøm loggføres med data fra kraftverk. Driftsleder 
 
 
 

Internkontroll - foring og ytre miljø 
 

HENSIKT: Oppnå riktig utfôring og fôrmengde for å sikre god tilvekst, fiskevelferd, fiskehelse 
og for å hindre negativ påvirkning av det ytre miljøet. 

 
TRINN GJENNOMFØRING ANSVARLIG 
1 Fôring: 

 
region/lokalitet. 

Strategi blir utarbeidet i forkant av utsett og 
oppdateres underveis i produksjonen. 

Driftsleder har ansvar for at gjeldende fôringsstrategi 
blir fulgt opp. 

Alle registreringer utføres i driftslogg, etter gjeldende 
mal. 

Det er viktig å kjenne fiskens snittvekt slik at fisken 
til enhver tid får optimal fôrstørrelse. 

 
utfôringen kontinuerlig. 

Fisk skal ikke fôres når fôringen er uheldig ut fra 
hensynet til fiskens velferd, hygiene eller kvalitet. 

Driftsleder/ Driftstekniker 
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Internkontroll - fuglenett 

HENSIKT: Sikre at fuglenettet blir montert slik at fugl hindres i å nå fisken og fôret. Samt at 
montering og fjerning av fuglenettet gjøres på en forsvarlig og sikker måte. 

 
Definisjon: Fuglenett består av et nett som holdes oppe av/med stenger. 

 
TRINN GJENNOMFØRING ANSVARLIG 
1 Det skal alltid være fuglenett over merden før vi setter 

ut settefisk og når det foregår fôring. 
Driftstekniker 

2 Montering: 
Fuglenettstang: Stangen må klargjøres ved og tre tauet 

gjennom trinsen. Braketten og skal være uten synlige 
skader. Stangen monteres i henhold til brukerhåndbok. For 
å få en jevn belastning, skal alle stengene være like lange. 

 
Fuglenett: Fest opphalet tau i egnet løkke i fuglenettet, 

og heis nettet på plass. Stram opp slik at nettet blir jevnt 
oppstrammet over hele ringen. Knytt tau rundt rekkverk 
slik at fuglenettet er “tett”. Tauene bør etterstrammes etter 
som tiden går. 

Driftstekniker 

3 Ettersyn og vedlikehold: 
 

driftslogg. 
 

fuglenettstangen, skal tauet løsnes og stangen tas ut av 
braketten. 

Bøting av fuglenett: gå ut i jolle. Fire ned nettet og sitt i 
jollen for å bøte nettet. Fuglenett har en varetid på ca 4 år. 

Driftstekniker 

4 Fjerning: 
 

det først en finmasket not (topplokk) i merden (Egersund 
nett). Flytekorkene (flerer) nå være på undersiden for å 
unngå at det hekter seg. 

Ved fjerning av nettet, strekk tauet over ringen i retning 
kl 6 til 12, deretter fra kl 3 til kl 9. 

opp lokket på knaggene, for å tette rundt 
hele ringen. 

 
fuglenettet. 

Arbeid på ring: Ved delvis fjerning av fuglenettet, må 
det sikres at et stort nok område frigjøres for tilgang til 
merden og er aktuelt ved avlusing, anløp av brønnbåt etc. 
Dette for å unngå at utstyr hekter seg i nettet og skaper 
farlige situasjoner med nett og stenger i spenn. 

Driftstekniker 

5 Avslutning av generasjon: 
Alle fuglenettstengene sjekkes for slitasje når anlegget 

er tomt for fisk. Slitte stenger kastes og det bestilles nye til 
neste utsett. 

Driftstekniker/ Driftsleder 
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Internkontroll - forhindring av rømming 

 
HENSIKT: Forhindre at rømming forekommer og at eventuell rømming blir raskt oppdaget. 

 
TRINN GJENNOMFØRING ANSVARLIG 
1 Lokalitetsundersøkelse: 

lokaliteten skal ha en lokalitetsundersøkelse iht NS9415:2009 for å sikre at det 
blir brukt rett utstyr. 

Daglig leder 

2 Leverandørkrav: 
Leverandører av flytende oppdrettsanlegg eller hovedkomponenter som skal 

nyttes i oppdrettsvirksomheten plikter å levere en brukerhåndbok for anlegget eller 
komponenten. Brukerhåndboken skal være i samsvar med de krav som oppstilles i 
NS 9415:2009. 

Daglig leder 

3 Daglig visuell inspeksjon: 
Hver dag skal Driftsleder eller driftstekniker inspisere lokaliteten så raskt som 

mulig. Man går da over alle fortøyninger og notinnfestinger og kontrollerer at alt er 
på plass. 

Ved stormvarsel skal en på bakgrunn av risikovurdering og beredskapsplan 
vurdere ekstra sikring. 

Driftsleder 
Driftstekniker 

4 Utsett av not: 
Noten skal festes i henhold til brukerhåndbok. 
Noten skal ha gyldig sertifikat og service kort. 
Noten skal ikke ha synlige svakheter. 
Noten skal kontrolleres for hull før fisken ankommer. 

Driftsleder 

5 Merking av lokalitet: 
Blinkere skal være montert 
GPS punkter for lokalitet skal være inntegnet i kart. 

Driftsleder 
Daglig leder 

5 Mottak av settefisk: 
Utsett skal foregå i dagslys. 
Maskevidde skal være tilpasset laveste settefiskvekt. 
Levering skal være bemannet på anlegget. 
Levering skal foregå rolig til tilpasset fiskevelferd. 

Driftsleder 
Daglig leder 

6 Notskifte: 
Ny not skal ha sertifikat og servicekort. 
Not festes iht. brukerhåndbok. 
Noten skal ikke ha synlige svakheter. 
Garn settes ut før notbytte og inspiseres etter notbytte. 

Driftsleder 

7 Drift og vedlikehold: 
A – service utføres iht. brukerhåndbok, husk dokumentasjon. 
Ettersyn utføres iht. brukerhåndbok, husk dokumentasjon. 
Alle drivende gjenstander som kan skade noten fjernes fortløpende. 
Kamera brukes aktivt for å inspisere noten daglig, der det er tilrettelagt for det. 
All håndtering av not utføres skånsomt. 
Ved skade på not, repareres dette umiddelbart. Vesentlig skade skal repareres av 

akkreditert notinspektør. 

Driftstekniker 
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8 Notspyling: 

 
tilrettelagt for dette. 

Driftstekniker 

9 Båtanløp: 
 

anlegget. 
 

 

Driftstekniker 

10 Overvåkingsfiske: 
Det skal utføres overvåkingsfiske i minimum 2 dager hver måned. Eventuell 

fangst skal føres i Skjema for overvåkingsfiske og varsles til nærmeste overordnet. 

Driftstekniker 

11 Rømmingsøvelse 
enhold til beredskapsplan. 

Daglig leder 

12 Innmelding av rømming: 
Daglig leder rapporterer til Fiskeridirektoratet ved mistanke om rømming: 

(www.fiskeridirektoratet.no/fiskeridir/akvakultur/skjema/roemming). 
daglig leder er styreleder. 

Daglig leder 

http://www.fiskeridirektoratet.no/fiskeridir/akvakultur/skjema/roemming)
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Internkontroll - hygiene og smittehåndtering 

 
HENSIKT: Redusere risiko for smittespredning innenfor eget anlegg, mellom anlegg og inn til 

eget anlegg. 
 

TRINN GJENNOMFØRING ANSVARLIG 
1 Trafikk inn til anlegget og anleggets lokaliteter: 

Trafikk inn til anlegget skal reduseres til et minimum og være godkjent av 
Driftsleder eller stedfortreder. 

Utstyr, båter mv som kommer til anlegget etter å ha vært på en annen 
lokalitet, eller som kan ha med smittefarlig materiale fra en annen lokalitet, 
må behandles som smittefarlig og desinfiseres ved mottak dersom det ikke 
kan dokumenteres at dette alt er innført. 

Driftsleder 
Daglig leder 

2 Trafikk mellom egne lokaliteter: 
Alt utstyr som må flyttes fra en lokalitet til en annen skal gjøres rent og 

desinfiseres. Dersom anlegget er båndlagt pga sykdom, eller ligger i en 
bekjempelses- eller observasjonssone, er det ikke tillatt å flytte utstyr uten 
etter innvilget dispensasjon fra Mattilsynet. 

Driftsleder 

3 Besøkende / gjester: 
 

også besøk utenfor normal arbeidstid. Besøk fra andre oppdrettsfirma skal 
alltid på forhånd avklares med Daglig leder. 

Driftsleder, 
Daglig leder 

4 Vaske og desinfeksjonsmidler: 
- og desinfeksjonsmidler. 

Leverandøren vil også ha en rådgivningsfunksjon når det gjelder hvilke midler 
som kan brukes/ anbefales brukt ved de ulike arbeidsoperasjoner. 

Ved desinfeksjon i henhold til forskriftskrav skal kun godkjente 
desinfeksjonsmidler brukes. 

Det skal innehas oppdaterte HMS- og produktdatablad for alle kjemikaler i 
bruk på anlegget, og bruk og dosering skal være i henhold til disse. 

Ved desinfeksjon skal det alltid brukes verneutstyr i henhold til instruks i 
produktdatablad. 

Driftsleder 
Driftstekniker 

5 Båter: 
• Når båter forlates etter endt arbeidsdag skal de ryddes og rengjøres. En gang 
pr. uke skal båtene vaskes helt ned og desinfiseres over vannflaten. Renhold 
loggføres i Dagbok. 
• Båter og annet utstyr skal rengjøres og desinfiseres etter dødfiskhåndtering 
• Det skal stå en sprøytekanne med utblandet desinfeksjonsmiddel i alle båter 
som er i bruk. 

Driftsleder 

6 Utstyr: 
 

rengjøres og desinfiseres i henhold til renholdsplan. 
ysutstyr mv skal rengjøres og eventuelt 

desinfiseres ved behov, og alltid ved avslutning av en lokalitet/ utsett. 

Driftstekniker 

7 Klær, sko etc.: 
 

tøvler skal være tilgjengelig for besøkende eller 
arbeidsfolk som ikke tilhører anlegget. 

 
Driftsleder. 

Driftstekniker, 
Driftsleder 

8 Registrering: 
og bruk av vaskemidler og desinfeksjonsmidler skal mengdene 

registreres i driftslogg 
 

avspylingen, skal også dokumenteres i driftslogg. 

Driftstekniker 

9 Hygieneregler for tjenesteleverandører: 
 

skrive under på selskapet sine hygieneregler. 

Driftsleder 



 

Åseral Ørret AS 
Beredskapsplan og internkontrollsystem v1 

 
Internkontroll – dødfiskhåndtering 

 
HENSIKT: Det er viktig å ha kontroll på antall fisk og biomassen for alle merdene 
fra fisken settes ut til slakt. Dette for at fôringen skal være mest mulig optimal, fôr 
bestilling blir riktig i forhold til biomasse, samt at vi rapporterer riktige tall. 

 
TRINN GJENNOMFØRING ANSVARLIG 
1 HMS: 

 
Øyeskyll skal være tilgjengelig i nærheten av syren/ kvernen. 

Sjekk forsvarlig lagring av syretank og at slanger til syrepumpe er i 
orden. Skift syreslanger før hver ny generasjon. 

Ved håndtering av dødfiskhov, skal tauverk i tilknytning til hoven 
slippes i en stamp, eller på sjøen, og ikke legges på dekk eller i 
arbeidsområdet. 

 
-up 

Driftstekniker 

2 Utsett: 
Grunnlag for beregning av antall fisk er siste telling fra settefiskanlegget i 
forbindelse med vaksineringen. 
Dødelighet i forbindelse med utsett føres på anlegget dødeligheten 
forekommer, med årsak der dette er kjent. 

Driftstekniker 

3 Håndtering: 
Det skal plukkes dødfisk daglig. 
Dødfisk tas opp etter avslutta fôring hvis dette er praktisk mulig. 

Driftstekniker 

4 Overvåking: 
Kamera brukes (der dette er tilgjengelig) for å overvåke fisken, da særlig 
med hensyn på at dødfisk er fjernet. 
Der dødfisk legger seg utenom hov/ liftup, må det gjøres tiltak. 

Driftstekniker 

5 Årsak: 
Så langt som mulig skal årsak registreres fortløpende i FishTalk. 

Driftstekniker 

6 Dødelighet over 0,5 ‰ pr dag rapporteres i avvikssystemet, og 
fiskehelseansvarlig kontaktes. Fiskehelseansvarlig rapporterer til 
Mattilsynet. 

Daglig leder 
Fiskehelse- 
ansvarlig 

7 Ensilering: 
pH kontrolleres i kverna før tapping til ensilasjetanken, og skal være under 
4,0. Bruk ca 4 % innblanding av softacid/ensilox/maursyre. Innblandingen 
må tilsettes i henhold til mengde dødfisk. 
All ensilasje vi leverer er kategori 2. Dette påføres handelsdokumentet (se 
link under). 

Driftstekniker 

 
 


	Hovedmål:
	Produksjon av matfisk
	Fisken skal i alle produksjonstrinn håndteres på en slik måte at den ikke utsettes for unødig lidelse

	Åseral Ørret AS
	Åseral Ørret AS
	Åseral Ørret AS
	Åseral Ørret AS
	Åseral Ørret AS
	Åseral Ørret AS
	Internkontroll - klargjøring av lokalitet

	Åseral Ørret AS
	Internkontroll - vedlikehold av utstyr

	Åseral Ørret AS
	Internkontroll - foring og ytre miljø

	Åseral Ørret AS
	Åseral Ørret AS
	Åseral Ørret AS
	Åseral Ørret AS
	Åseral Ørret AS

