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Kapittel 1 

Mål og organisering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mål for internkontrollarbeidet ved Nordland Rensefisk 

Omfang:  
Internkontrollen innebefatter IK-HMS og IK-akvakultur. Bedriften har også en egen perm for 
IK-brann (internkontrollrutine for å hindre og forebygge brann) som en del av 
internkontrollsystemet.  
Overordnet mål:  
Innenfor helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet er det naturlig med en nullvisjon på skader. Alle 
ansatte skal ha full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger på arbeidsplassen, og 
vi ønsker å fremme et godt arbeidsmiljø gjennom meningsfylte arbeidshverdager. Miljøet 
rundt oss skal heller ikke skades av driften. Sist men ikke minst skal vi lykkes med å 
oppdrette rognkjeks gjennom å skape et godt produkt, med fokus på fiskehelse og 
fiskevelferd. 
Delmål:  
 Hva ønsker vi å oppnå? Slik skal vi oppnåmålet! 

1. Innen 1. mars 2019 skal vi ha på plass 
et IK-system som tilfredsstiller 
myndighetens krav (AML kap.3, IK-
forskriften). En komplett og oppdatert 
internkontroll, som er en del av 
virksomhetens forbedringsarbeid.  

1.1 Alle ansatte skal involveres i bruk og 
utvikling av internkontrollsystemet. 
Kvalitetsleder og daglig leder er 
ansvarlige for utviklingen.  

1.2 Farer og problemer skal kartlegges 
gjennom vernerunder, risikoanalyser 
og avviksrapportering og -behandling. 
Handlingsplan skal utvikles og følges 
opp for å redusere risikoforhold.  

1.3 Det skal foretas årlig revisjon av 
internkontrollsystemet for å sørge for 
at det fungerer som ønsket. 
Revisjonen fra 2018 skal brukes som 
utgangspunkt for forbedringsarbeidet 
med IK-systemet. 

1.4 «Sticos» skal brukes aktivt i 
forbedringsarbeidet, som en del av IK. 

2. Vi skal ikke ha fravær som skyldes 
skader pådratt på arbeidsplassen.  

2.1 Skal innføres fast møte med alle 
ansatte for avviksbehandling.  

2.2 Rapporter om nestenulykker skal tas 
alvorlig og tiltak iverksettes 
umiddelbart. 

2.3 Alle ansatte og vikarer skal få 
opplæring i produksjonen og IK-
systemet. Et opplæringssystem skal 
opprettes som en del av IK.  

2.4 Personalhåndbok skal opprettes.  
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  2.5 Arbeidsfordelingen og 
arbeidsoppgavene skal være tydelige 
gjennom en godt definert organisering 
av bedriften.   

2.6 Kartleggingsundersøkelse og 
medarbeidersamtale skal 
gjennomføres. 

2.7 HMS-kurs med de ansatte skal 
gjennomføres i samarbeid med 
bedriftshelsetjenesten. 

3. Vi skal ikke forurense det ytre miljøet. 3.1 All dødfisk skal ensileres umiddelbart 
etter etablerte prosedyrer. 

3.2 Kjemikalier skal oppbevares i 
kjemikaliskap eller i oppmerket 
område, og skal destrueres etter 
avtale.  

3.3 Avfall skal sortes etter avtale. 
3.4 Avløpsvann skal behandles etter 

forskrifter/påbud.  
3.5 Hvert 4. år skal det tas prøver av 

avløpet i henhold til forskrift, for å 
kontrollere at vi ikke påvirker miljøet 
negativt.  

4. Fisken skal ikke lide.  4.1 Alle medarbeidere skal kjenne til 
bedriftens beredskapsplaner og 
prosedyrer. 

4.2 Alle medarbeidere skal få innføring i IK 
systemet. 

4.3 Renhold og orden skal være en 
selvfølge på anlegget. 

4.4 Veterinær skal besøke anlegget fast 1 
gang pr mnd. og deres påbud skal 
gjennomføres så fort som mulig. 

4.5 Fisken skal ha nok plass og gode 
miljøbetingelser. 

4.6 Det tekniske anlegget skal fungere og 
være i samsvar med krav fastsatt i 
Forskrift til teknisk standard for 
landbaserte akvakulturanlegg.  

4.7 Prosedyrer og risikovurdering blir 
utformet med særlig tanke på 
fiskehelse, fiskevelferd og 
fiskerømning.  

4.8 Inntaksvannet skal være rent.   
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Fakta om virksomheten 

 
Virksomhetens navn: Nordland Rensefisk 
Organisasjonsnummer: 995088053 
Tillatelsesnummer: NL 44 
Lokalitet: Naustholmveien Ø 
Adresse: Naustholmveien 13, 8764 Lovund 
Lokalitetsnummer: 20475 
Daglig leder: Lars Jørgen Ulvan 
Styreleder: Odd Strøm  
 
Antall ansatte:  
Heltid: 8 stk                                       Deltid: 3 stk                                  Tilkallingshjelp: 7 stk  
 
Verneombud: Ane Molden Thomassen 
Ansvarlig for internkontrollsystemet: Ane Molden Thomassen (kvalitetsleder) og Lars 
Jørgen Ulvan (daglig leder) 
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Nordland Rensefisk Organisasjonskart  

 
 
Når daglig leder ikke er til stede følges organisasjonskartet for å 
avgjøre hvem som er ansvarlig for daglig drift av anlegget. 
Driftstekniker med senior ansiennitet er ansvarlig for 
produksjonsdriften i fravær av daglig leder og produksjonsbiolog.  

 

 
 
 
 

 

Lars Ulvan

Daglig Leder

Robin Jensen

Driftstekniker

Patricio Aguilar 

Driftstekniker

Julianne 
Johansen

Driftstekniker 

Ørjan Sundt

Driftstekniker 
(senior)

Ingar Karlsen

Teknisk ansvarlig

Glenn Jensen

Tekniker

Petri Kettunen

Produksjonsbiolog

Ane 
Thomassen

Kvalitetsleder 
Verneombud

Vladimir 
Dimitrov

Fiskehelseansvarlig



 

Ansvarsforhold ved Nordland Rensefisk 

Alle har ansvar for å bidra til et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Vi ønsker en 

forbedringskultur i bedriften hvor alle bidrar til å bedre prosessen ved produksjon av 

rognkjeks, men også det sosiale på arbeidsplassen.  

 

Daglig leder: 
- Daglig drift og personalsaker 

- Internkontroll og kunnskap om IK i bedriften  

- Årlig vurdering av HMS rutiner 

- Orientere ledergruppen om avviksmeldinger og status for disse 

- Følge opp offentlige krav og vedtekter (lover og forskrifter gjeldende for bedriften)  

- Arbeidsmiljø og medarbeidersamtaler 

- Fiskehelse og fiskevelferd 

- Forurensning og yte miljø 

- Overse at brannvernansvarlig gjør det nødvendige arbeidet knyttet til brann og 

eksplosjonsvern  

- El-sikkerhet 

- Utvikle og følge opp strategier 

- Lønn 

- Regnskap 

- Utarbeide rapporter og behandling av årsrapport  

Produksjonsbiolog: 
- Rapporterer til daglig leder 

- Ansvarlig i fravær av daglig leder  

- Organisere daglige arbeidsoppgaver i produksjon 

- Har ansvar for best mulig drift i produksjonen med tanke på fiskehelse og ressurser 

- Spesielle oppgaver er; fôrkontroll, fôrbestilling, kontroll av kvalitet og bruk av utstyr 

- Sørge for at produksjonsstyringsverktøy blir fullstendig oppdatert 

- Skal motivere for og påse at bedriftens målsetninger og standarder som beskrevet i 

internkontrollen ivaretas i det daglige arbeidet 

- Skal sammarbeide med produksjonsbiolog ang. kvalitetsvurdering av fisk før sending, 

i henhold til mottakers standard 
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Kvalitetsleder: 
- Fastsette mål for bedriftens internkontroll med hensyn på akvakulturloven og 

arbeidsmiljøloven, og følge opp disse 

- Årlig vurdering og revisjon av IK og HMS rutiner  

- Utforme fremdriftsplaner ang. internkontrollarbeidet  

- Sørge for at bedriften er oppdatert på gjeldene lover og forskrifter  

- Gjennomføre risikokartlegging for bedriften, utforme handlingsplan og iverksette tiltak 

for å redusere risiko 

- Behandle avvik og iverksette rutiner for å avdekke og forebygge overtredelser av IK-

HMS og IK-AKVA lovgivningen 

- Innføre og gi ansatte en forståelse for bedriftens internkontroll, slik at alle bidrar til 

bedriftens forbedringsarbeid   

- Utarbeide og evaluere prosedyrer, sjekklister og planer, og sørge for at alle ansatte 

følger bedriftens fastsatte rutiner 

Røkter/ driftstekniker: 
- Rapporterer til produksjonsbiolog/ daglig leder 

- Etterleve bedriftens målsetninger og krav fastsatt i IK i det daglige arbeidet 

- Bidra til videre utvikling og vedlikehold av internkontrollen (IK-AKVA og IK-HMS) 

- Tilegne seg nødvendig kunnskap for å oppnå effektivitet og grundighet innenfor 

produksjon av rognkjeks med tanke på fiskevelferd 

- Se til at utstyret som brukes er i den stand det skal være og behandles på rett måte 

- Overvåke og røkte rognkjeks 

- Rapportere uønskede hendelser og føre avvik for å bidra til forbedringsarbeidet 

- Ansvarlig for at arbeidsplassen er trygg og ryddig i henhold til bedriftens retningslinjer 

Tekniker: 
- Rapporterer til teknisk sjef 

- Ansvarlig for daglig sjekk av teknisk utstyr i henhold til teknisk sjekkliste 

- Implementering og bruk av teknisk vedlikeholdssystem  

- Utforme vedlikeholdsplan av teknisk utstyr. Påse at nødvendig vedlikehold av 

maskiner og utstyr blir gjennomført og loggføre vedlikeholdsarbeid. 

- Utføre nødvendige reparasjoner og bestillinger av utstyr i samsvar med krav fastsatt i 

Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk 

- Delta på risikokartlegging for teknisk avdeling 
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Teknisk sjef: 
- Samme ansvarsforhold som tekniker  

- Spesielle arbeidsoppgaver; ansvar for daglig drift i fravær av daglig leder og 

produksjonsbiolog. Ansvarlig for å følge opp teknisk drift 

Fiskehelseansvarlig: 
- Samme arbeidsbeskrivelse som røkter  

- Spesielle oppgaver er; uttak av prøver for analyse, bidra til forbedring av fiskevelferd, 

og bidra til vedlikehold av produksjonsstyringsverktøy 

- Skal sammarbeide med produksjonsbiolog ang. kvalitetsvurdering av fisk før sending, 

i henhold til mottakers standard 

Verneombud:  
- Risikokartlegging gjennom å planlegge, utarbeide og gjennomføre vernerunder 

- Påse at arbeid som blir utført ivaretar arbeidernes sikkerhet, helse og velferd 

- Verneutstyr er tilgjengelig i tilstrekkelig antall, lett tilgjengelig og i forsvarlig stand 

- Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig og forsvarlig opplæring slik at arbeidet 

kan utføres på en HMS forsvarlig måte  

- Kartlegging av arbeidsmiljø  

- Årlig vurdering av HMS rutiner 

- Behandle spørsmål ang. bedrifthelsetjenesten (BHT)  

Fiskehelsetjeneste: 
- Avtale som omfatter rutinebesøk og akuttbesøk skal alltid være fastsatt 

- Fungerer som rådgiver og bindeledd med offentlige veterinærmyndigheter 

- Resepter og helseattester 

- Skal være rådgiver i spørsmål angående inntak av rogn av yngel 

Bedriftshelsetjeneste: 
Bedriften skal til enhver tid være knyttet til en bedriftshelsetjeneste, og bestemmer selv i hvor 

stor grad BHT skal benyttes gjennom;   

- Yte bistand ved arbeidsmiljøundersøkelse, risikovurdering, HMS-plan, gjennomføring 

av tiltak og internrevisjoner   

- Informasjon og opplæring innen HMS-arbeid  

- Helsekontroll av ansatte, og tilrettelegging ved behov  

- Rådgivning ved personalkonflikter  

- Oppdrag som krever spesielle ressurser, eks: støymåling  

- Rådgivning ved henvendelser fra verneombud eller arbeidstaker  
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Inntaksledning 

1250 m lang, 70 m dyp,
ø70 mm 

Hovedpumper 

3 stk frekvensstyrte med
kapasitet på ca 10000

L/time hver 

Bernoulifilter 

1 stk på 200 micrometer,
selvrensende,

med kompressor

Trykkøkningspumper 

2 stk frekvensstyrte  

UV 

2 stk min. dose
65 mJ/cm2 

Trykkøkningspumpe 

1 stk frekvensstyrt automatisk
bypass ved pumpestopp 

Trommelfilter 

20 micrometer 

UV 

1 stk min. dose
25 mJ/cm2 

Trykkøkningspumpe 

1 stk frekvensstyrt 

Azud filter 

5 micrometer, 1 stk,
selvrensende med

kompressor 

Gråvannsfilter  

Trommelfilter på 60
micrometer 

Avløpsrenne 

med 10 mm sil 

Avløpskum

Utslippspunkt 

50 m langt, 5 meters dyp 

Vakumluftere for

råvann 

4 stk 

Vakumlufter for

oppvarmet vann 

1 stk 

Avløpsvekslere 

3 stk 

Varmepumper 

2 stk, 4 stk sirkulasjonspumper
med rent vann, 2 stk

sirkulasjonspumper for
fordamperen med avløpsvann 

Stamfisk (Ny-hall) 

4 kar á 3000 L med 10 mm skrudd
sil 

Påvekst 2 (Y-hall) 

12 stk kar á 30000 L, med 5-10
mm skrudd sil, to gulvrenner med

10 mm limt sil 

Påvekst 1 (S-hall) 

7 stk siloer med konisk bunn á
1800 L med 2 mm limt sil, 25 stk
siloer med konisk bunn á 2700 L

med 3-5 mm skrudd sil, tre
avløsprenner med 2 mm limt sil 

Startfôringshall 

20 stk kar á 500 L med 1.5 mm
limt sil, avløpsrenne med 1.5 mm

limt sil  

Klekkeri 

39 stk inkubatorer, gulvavløp som
går på gulv i S-hall 

Havet

Pumpehus

Vannbehandlingsrom

Mesanin

Energirom

Avdelinger

Ute

Havet

Oppvarmet vann 

Råvann

Skittent vann

Flytsjema Nordland Rensefisk
2018

Avløpspumper 

2 stk frekvensstyrt 

UV 

2 stk min. dose
65 mJ/cm2 

Vakumlufter 

1 stk 

Avløpsrenne 

med 10 mm sil 

Påvekst 3 (Ny-hall) 

16 stk kar á 27000 L med 10 mm
skrudd sil, 3 gulvrenner med 10

mm limt sil 

"Ny-hall"

A. Pumpehus (ute) 

B. Bygg/haller teknisk;  
    vannbehandlingsrom, 
    energirom, mesanin, ny-hall 

C. Avdelinger 

A.

B. 

C. 
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Styrende dokumenter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Gjeldende lover og forskrifter for Nordland Rensefisk AS 
 

Følgende dokumentet gir en oversikt over gjeldene lover og forskrifter for Nordland Rensefisk, i 
henhold til IK-Akvakultur og Internkontrollforskriften §5. De oppgitte lovene og et utvalg forskrifter 
er tilgjengelig i papirformat i egen perm «Styrende lover og forskrifter», oppbevart i hyllen i 
fellesarealet 2.etg. Disse skal oppdateres 2 ganger i året. Det er også mulig å lese den oppdaterte 
versjonen av norske lover og forskrifter på lovdata.no, enten ved å søke på loven/forskriften sitt 
oppgitte navn eller dato-nummer. Regelhjelp.no er en annen nyttig ressurs, som kan søke opp det 
mest relevante, gjeldene lovverket, med veiledning for den enkelte bedrift innenfor helse, miljø, 
sikkerhet og internkontroll (IK-HMS).  

 

Styrende dokumenter knyttet til IK-HMS  

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) LOV-2005-06-17-62  

• Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler 
(arbeidsplassforskriften) FOR-2011-12-06-1356 

• Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning FOR-2011-12-06-1355  
• Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i 

arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- 
og grenseverdier) FOR-2011-12-06-1358 

• Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav 
(forskrift om utførelse av arbeid) FOR-2011-12-06-1357 

• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften) FOR-1996-12-06-1127  

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) LOV-2002-06-14-20 

• Forskrift om brannforebygging FOR-2015-12-17-1710 

Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) LOV-1929-05-24-4 

• Forskrift om elektrisk utstyr FOR-1995-08-10-713 
• Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg FOR-1998-11-06-1060 

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) LOV-1981-03-13-6 

• Forskrift om miljørettet helsevern FOR-2003-04-25-486 
• Forskrift om begrensning av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter 

(profuktforskriften) FOR-2004-06-01-922 
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Styrende dokumenter knyttet til IK-AKVA 

Lov om dyrevelferd LOV-2009-06-19-97 

Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) LOV-2003-12-19-124 

• Forskrift om transport av akvakulturdyr FOR-2008-06-17-820 
• Forskrift om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging 

og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr, tredje del,   
FOR-2008-06-17-819 

• Forskrift om tiltak for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos 
akvakulturdyr FOR-2017-08-29-1318 

• Forskrift om godkjenning og bruk av desinfeksjonsmidler i akvakulturanlegg og 
transportenheter FOR-2008-06-17-821 

• Forskrift om desinfeksjon av inntaksvann til og avløpsvann fra akvakulturrelatert 
virksomhet FOR-1997-02-20-192 

• Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum 
(animaliebiproduktforskriften) FOR-2016-09-14-1064 

• Forskrift om endring i forskrifter om akvakultur for deres tilpasning til transport, 
oppbevaring, bruk og produksjon av rensefisk FOR-2018-04-19-674 

Lov om akvakultur (akvakulturloven) LOV-2005-06-17-79 

• Forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftforskriften)     
FOR-2008-06-17-822 

• Forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen (IK-Akvakultur)  
FOR-2004-03-19-537 

• Forskrift om reaksjoner, sanksjoner med mer ved overtredelse av akvakulturloven 
FOR-2013-12-20-1675 

• Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk      
FOR-2017-06-19-941 

• Forskrift om tillatelse til akvakulturdyr av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret 
FOR-2004-12-22-1799 
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Kontrakter og samarbeidsavtaler 
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Personell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vedlegg 1: Kontrakt for mindreårige ansatte       

Vedlegget gjelder for alle ansatte under 18 år ved Nordland Rensefisk.  
 
Ungdom under 15 år skal ikke utføre arbeid, med unntak av ungdom over 13 år som kan utføre lett 
arbeid. Alle arbeidstakere under 15 år og deres foresatte skal være kjent med egen risikovurdering og 
tilrettelegging knyttet til deres arbeidsoppgaver.  
Ved arbeid av mindreårige ansatte skal det tas hensyn til at tungt arbeid ikke skal utføres. De skal få 
tydelige instruksjoner for hvilket arbeid som skal utføres, og god opplæring og oppfølging underveis i 
arbeidshverdagen, og skal følgelig ikke jobbe lengre perioder uten tilsyn.  
 
Arbeidstid: 
For ungdom under 15 år skal arbeidstid ikke overskride 2 timer på hverdager etter skoletid, og ikke 
mer enn 12 timer i uken med normal skoletid. Ved skolefri skal arbeidstid ikke overskride 7 timer per 
dag, og 35 timer i uken. 
For ungdom mellom 15-18 år som ikke er skolepliktige skal arbeidstiden ikke overskride 8 timer i 
døgnet og 40 timer i uken.   
For ansatte under 15 år skal arbeidstid ikke være i tidsrommet 20.00-06.00. For ansatte mellom 15-18 
år skal arbeidstid ikke være i tidsrommet 23.00-06.00. Nattarbeid skal ikke forekomme, hvor 
arbeidsdagen starter kl 21.00. 
 
Hviletid/fritid: 
Alle ansatte under 18 år skal ha en hviletid på minst 30 minutter (helst sammenhengende) ved 
arbeidstid utover 4,5 timer.  
Etter arbeidsdag skal ungdom under 15 år ha sammenhengende fri i minst 14 timer før neste skift, 
ansatte mellom 15-18 år skal ha fri i minst 12 timer. Ansatte under 18 år som ikke er skolepliktige skal 
ha minst 48 timer fri i løpet av 7 dager som fortrinnsmessig skal legges til helg.  
For skolepliktig ungdom skal det være minst 4 uker fri i løpet av et skoleår, hvorav to av disse ukene 
skal være i sommerferien.  
 
Beskrivelse av arbeidsoppgaver: 
Arbeidet innbefatter hovedsakelig røkting av kar og vasking av kar, gangbaner og utsyr. Daglig røkting 
innebærer fjerning av dødfisk og syk/skadet fisk, kontroll av vannkvalitet (temperatur og oksygennivå) 
og fôring etter bedriftens retningslinjer (se prosedyre for daglig røkting av de ulike avdelinger).  
 
 
For arbeidstakere under 15 år kreves skriftlig samtykke fra foresatte 
 
Dato: 
 
Sted:  
 
Arbeidstaker                                          Foresatt                                             Arbeidsgiver 
 
 
............................................                  ............................................              ...........................................                   
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Listeføring ved mindreårige ansatte           

Arbeidstaker 
Navn  
Adresse  
Fødselsdato  
Foresatte for arbeidstakere under 15 år 
Navn   
Adresse   

 
Arbeidsoppgaver 

Arbeidet innbefatter hovedsakelig røkting av kar og vasking av kar, gangbaner og utsyr. Daglig 
røkting innebærer fjerning av dødfisk og syk/skadet fisk, kontroll av vannkvalitet (temperatur og 
oksygennivå) og fôring etter bedriftens retningslinjer (se prosedyre for daglig røkting av de ulike 
avdelinger).  

 
Arbeidstid for skolepliktige arbeidstakere under 18 år  

Daglig arbeidstid 14.00-16.00 (ev. etter skoletid) 
Arbeidstid helger 10.00- arbeidet er utført (ikke utover 5 timer). 

Mindreårige ansatte vil i utgangspunktet bli satt 
opp en ukedag og helg hver tredje uke.  

Ordinær skoletid 08.30-14.00 
Tidspunkt for avvikling av fritid i sommerferien Uke 26-33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Kapittel 5 

Utforming av internkontrollen og 
møtestruktur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Dokumentnr: 5.1.1 Dokument: Retningslinjer for internrevisjon av 
internkontrollsystemet (IK) 

Godkjent av: Lars Ulvan Dato: 05.10.2018 Utarbeidet 
av: 

Ane Molden 
Thomassen 

Endret av:  Dato 
endret: 

 Revisjonsnr: 1 

Referanse:  Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften) av 06.12.1996, Forskrift om internkontroll for å 
oppfylle akvakulturlovgivningen (IK-Akvakultur) av 19.03.2004 

 
Formål: Internkontrollsystemet ved Nordland Rensefisk som omfatter akvakultur og HMS skal 

revideres årlig (før årsskiftet) ved systematisk gjennomgang av internkontrollen. Etter 
endt revisjon skal årsrapport skrives med oppsummering av funn. Dette danner 
grunnlaget for forbedringer og oppdateringer av internkontrollsystemet. 

 
Omfang: Internkontrollsystem ved Nordland Rensefisk.   
 
Ansvar: Daglig leder har ansvaret for å fordele ansvaret og sørge for at internkontrollen 

gjennomgås årlig, er oppdatert etter gjeldene lovverk og følger bedriftens utvikling. 
 
Beskrivelse: 

1. Mål-IK 
Oppdater/kontroller mål for internkontroll og HMS-plan, har målene blitt møtt?  

2. Organisering 
Oppdater/kontroller fakta, organisering og arbeidsfordeling i bedriften. Gå 
gjennom beskrevet møtestruktur, gjennomføres dette som planlagt? Gå også over 
oversikt over bygg og anlegg, er denne oppdatert etter endringer/utbygg ol.?  

3. Dokumenter 
Gå gjennom kontrakter og avtaler og kontroller at alle fortsatt er relevante, 
gjeldende og nye har blitt lagt til. 

4. Lover og forskrifter 
Sjekk at lover og forskrifter i IK-AKVA og IK-HMS er oppdatert. Ved behov skal 
disse fornyes og erstattes/suppleres.  

5. Avvik 
Alle ansatte i bedriften er ansvarlige for å føre avvik via Sticos, disse skal 
behandles fortløpende. Hvert halvår skal åpne avvik legges frem for styret for 
forslag til løsning. Hvert halvår før styremøtet skal registrerte avvik gjennomgås, 
og det skal kontrolleres at de er behandlet på en tilfredsstillende måte.  

6. Risikovurdering  
Tidligere risikovurderinger skal gjennomgås årlig for å oppdatere analysen, slik at 
tiltak og nye registrerte avvik blir inkludert. Risikovurderinger ledes ukentlig av 
verneombud for den enkelte avdeling, slik at hver avdeling blir kontrollert ca. én 
gang hver andre mnd. Disse rapportene skal også inngå i den endelige/årlige 
risikovurderingen av bedriften.  

7. Handlingsplan  
Bedriftens handlingsplan skal gjennomgås årlig. Det skal kontrolleres at de ulike 
tiltakene er møtt og til rett tid av ansvarlige. En ny handlingsplan skal påbegynnes 
basert på nødvendige tiltak identifisert i risikovurderingen. 

8. Prosedyrer 
Prosedyrene skal gjennomgås i plenum årlig for å sørge for at alle ansatte er 
oppdatert på arbeidsmetoder i bedriften, og at den felles kunnskapen og 
erfaringen kan brukes til å kontrollere at prosedyrene passer til den daglige 
driften. Ved behov skal disse fornyes og erstattes/suppleres. Sjekk at 
sjekklister/registreringsskjema som benyttes er oppdatert, tilgjengelige og referert 
til i prosedyrer.  

9. Opplæring 
Det skal vurderes om opplæringsrutinene er gode nok, og om nyansatte får 
tilstrekkelig oppfølging. Er mer eller bedre opplæring nødvendig på enkelte 
områder? Eventuelle oppdateringer burde gjenspeiles i 
internkontrollen/prosedyrer og/eller personalhåndbok.   

10. Oversikt 
Kontroller at innholdsfortegnelsen beskriver innholdet, og at internkontrollen er lett 
å bruke/finne frem i.  



 

 
 
 

  



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 Dokumentnr: 5.2 Dokument: Mandagsmøte med ansatte 

Godkjent av: Lars Ulvan Dato: 03.04.2017 Utarbeidet av: Petri Kettunen 

Endret av: Ane M. 
Thomassen 

Dato 
endret: 

20.11.2018 Revisjonsnr: 2 

Referanse:  Forskrift om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften) av 06.12.1996 

 
 
Formål: Sikre at alle blir oppdatert på hva som har skjedd i løpet av helgen, og hva som skal 

skje den kommende uken, slik at alle har kontroll over sine arbeidsoppgaver. Møtet 
skal oppnå at alle ansatte føler seg oppdatert og inkludert om saker som angår 
virksomheten og arbeidsmiljøet.  

 
Omfang: Ukentlige mandagsmøter. 
 
Ansvar: Alle ansatte ved Nordland Rensefisk, daglig leder styrer møtet.  
 
Beskrivelse:  

• Mandagsmøtet skal i utgangspunktet gjennomføres ukentlig, men ved 
spesielle hendelser (eks: vaksinering) eller lavt oppmøte av ansatte kan det 
avlyses, dette avgjør daglig leder. 

• Daglig leder styrer møtet, og skriver møtereferat i journal for mandagsmøtet 
(dok.nr). I fravær av daglig leder er det kvalitetsleder som styrer møtet og 
fører referat. 

• Møtereferatet skal legges på Sticos, slik at det er tilgjengelig for alle ansatte.  
• Møtet skalinneholde; 

- Gjennomgang av anlegget fra helgen av vakthavende. Har alt gått som 
planlagt? Økt dødelighet i noen kar? Avvik, ol. 

- Oppsummering av forrige uke, er det noe spesielt man burde være 
oppmerksomme på kommende uke? 

- Driftsplan for kommende uke og eventuelle oppdateringer (eks: levering, 
sortering, vaksinering av fisk osv). De viktigste punktene for driftsplanen 
føres opp på whiteboard tavle på pauserom. Arbeidsoppgaver fordeles.  

- Informasjon om diverse oppdateringer for biologisk- og teknisk- avdeling, 
samt oppdateringer av internkontrollsystemet.  

- Generell informasjon for å inkludere de ansatte i driften; skriv av 
betydning fra bedriftens eiere, styrende vedtak av betydning for ledelsen, 
kontrakter og/eller avtaler av betydning, beholdning/ utvikling m.m., 
resultatutvikling, vesentlige innkjøp som planlegges og besøk i bedriften. 

- Sosialt; kommende bursdager, nye ansatte og sammenkomster/ 
personalmøter. Kvalitetsleder er ansvarlig for sosiale arrangement.   

• Månedlig skal daglig leder presentere og gjennomgå månedsrapport (dok.nr.). 
Mer info om hva månedsrapport skal inneholde? 

 
 
Henvisning:  Journal for mandagsmøtet 

 
 
 
 
 



 

 Dokumentnr: 5.3 Dokument: Hvordan gå frem ved klage 

Godkjent av: Lars J. 
Ulvan 

Dato: 04.12.2018 Utarbeidet 
av: 

Ane M. Thomassen 

Endret av:  Dato 
endret: 

 Revisjonsnr: 1 

Referanse:  Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) av 
17.06.2005 §2A 

 
 
Formål: Sørge for at alle vet hvordan gå frem ved varsler og at klager som blir levert enten 

personlig eller anonymt blir tatt alvorlig og behandlet rettferdig og effektivt.  
 
Omfang: Interne og eksterne varsler om kritikkverdige forhold ved Nordland Rensefisk. 
 
Ansvar: Daglig leder, verneombud. 
 
Beskrivelse:  

• Ved varsel om kritikkverdige forhold (i strid med gjeldende lovgivning, 
retningslinjer og standarder) på arbeidsplassen skal klage leveres muntlig 
eller skriftlig til daglig leder eller verneombud.  

• Klagen skal leveres personlig om dette lar seg gjøre, slik at 
situasjonen/forholdet kan diskuteres mellom vedkommende som leverer 
klagen og daglig leder/verneombud for å kunne treffe best mulig tiltak for å 
rette opp i nevnte kritikkverdige forhold.  

• Dersom det av noen grunn skulle være behov for å levere klage anonymt kan 
eget skjema for «klage om kritikkverdige forhold ved Nordland Rensefisk» 
fylles ut på hovedPC, og legges i mappen «klager» på felles dropbox. Det vil 
da ikke være mulig å se hvem som har lastet opp filen. Daglig leder mottar 
varsel ved opplastinger av filer til dropbox, og skal behandle klagen så raskt 
som mulig.   

• Arbeidsgiver er pålagt å behandle klagen effektivt og rettferdig, og 
dokumentere at dette blir gjort. Alle klager tas alltid alvorlig. Arbeidsgiver har 
rett til å avvise klage, men kun dersom det kan bevises at varslede forhold 
ikke er i strid med gjeldende lovverk og standarder. Vedkommende som 
varsler skal aldri oppleve konsekvenser/ gjengjeldelse ved varsling/ klager.  

• Behandlet klage dokumenteres og føres inn i avvikssystemet. 
• Ekstern klage loggføres og behandles som intern klage. 

 
Henvisning:  Skjema; 8.2.10 Varsel om kritikkverdige forhold. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Kapittel 6 

Prosedyrer produksjon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Innholdsfortegnelse prosedyrer produksjon 
 

6.1 Beredskapsplan  
6.2 Hygieneplan  
6.3 Veterinærhelseplan  
6.4 Prosedyrer teknisk avdeling  
6.5 Prosedyrer biologisk produksjon  
6.5.1 Hygiene  
 6.5.1.1 Rengjøring av kar 
 6.5.1.2 Bruk av vaskemidler 
 6.5.1.3 Bruk av desinfeksjonsmidler 
 6.5.1.4 Behandling med Pyceze 
 6.5.1.5 Behandling med Addi-Aqua 
 6.5.1.5 Behandling med Formalin 
 6.5.1.6 Kontroll av vannkvalitet ved vannprøver 
6.5.2 K-seksjon  
 6.5.2.1 Mottak av befruktede egg 
 6.5.2.2 Inkubering av rognkjeksrogn 
 6.5.2.3 Overføring av rognkjekslarver 
 6.5.2.4 Startfôring levendefôr  
 6.5.2.5 Daglig røkting K-seksjon og S-hall 
6.5.3 Påvekst (S-hall, Y-hall, Ny-hall)  
 6.5.3.1 Daglig røkting 
 6.5.3.2 Gjennomsnittsvekt  
 6.5.3.3 Vuggesortering av rognkjeksyngel 
 6.5.3.4 Overføring og sortering vha. pumpe og 

sorteringsmaskin 
 6.5.3.5 Vaksinasjon  
 6.5.3.6 Kontroll av oksygennivå 
 6.5.3.7 Tetthet og opphold i kar 
 6.5.3.8 Bedøvelse av rognkjeks  
 6.5.3.9 Tiltak ved sykdom og økt dødelighet 
 6.5.3.10 Håndtering av syk og medisinfôret fisk 

 6.5.3.11 Ensilering av død og avlivet fisk 
 6.5.3.12 Prøveuttak 
 6.5.3.13 Destruksjon av rognkjeks 
 6.5.3.14 Fôrbehandling  

6.5.4 Levering  
 6.5.4.1 Levering av rognkjeks  

6.5.5 Stamfisk  
 6.5.5.1 Daglig røkting stamfisk 
 6.5.5.2 Strykning og befruktning av rognkjeks  
 6.5.5.3 Bedøvelse av stamfisk 
 6.5.5.4 Ensilering av død og avlivet fisk 
 6.5.5.5 Håndtering av syk og død fisk 

6.6 Produksjonsstyringsverktøy   
6.7 Brannvern og avfallshåndtering  
 6.7.1 Avfallsdeklarering og -håndtering 
 6.7.2 Brannvern 

 
 



 

 
 Dokumentnr: 6.1.1 Dokument: Beredskapsplan produksjon   

Godkjent av: Lars Ulvan Dato: 13.02.2012 Utarbeidet 
av: 

 

Endret av: Ane M. 
Thomassen 

Dato 
endret: 

26.10.2018 Revisjonsnr: 2 

Referanse:  Forskrift om drift av akvakulturanlegg(akvakulturdriftforskriften) av 17.06.2008 
 
 
Formål: Ha en tilgjengelig og oppdatert beredskapsplan for anlegget for å ivareta 

smittehygiene og fiskevelferd i krisesituasjoner, gi en oversikt over tiltak for å 
hindre/håndtere dødelighet ved akutt forurensning, og begrense økonomiske tap. 
Beredskapsplanen forklarer også hvordan rømning skal oppdages og forhindres.  
  

 
Omfang: Produksjon av rognkjeks ved Nordland Rensefisk.  
 
Ansvar: Røkter, daglig leder, veterinær, tekniker.   
 
Beskrivelse: 1. Smittebegrensning – beredskap ved økt dødelighet/sykdom 

• Smittehygienen ivaretas ved bruk av sluser mellom de ulike avdelingene; K-
seksjon (klekkeri og startfôring), Påvekst 1 (S-hall), Påvekst 2 (Y-hall), 
Påvekst 3 (ny-hall), og stamfisk avd. I slusene er det egne klær og sko merket 
for den gitte avdeling.   

• Ved opphold i de ulike avdelinger skal hender alltid vaskes og desinfiseres, 
hender skal også desinfiseres (ev. hansker byttes) mellom røkting av ulike 
kar. 

• Ved gjennomgang mellom avdelinger desinfiseres skotøy vha. 
desinfeksjonsmatte, gjennomgangen begrenses til et minimum. Skotøy i de 
ulike slusene desinfiseres ved jevne mellomrom for bedre hygiene.  

• Ved sykdom i den enkelte hall skal rutinene for slusene strammes inn og 
gjennomgang mellom haller stenges. 

• Det skal finnes eget røkte-utstyr til hvert kar i hver avdeling, og utstyret skal 
alltid desinfiseres etter bruk. Ved bruk av samme utstyr i flere kar skal utstyret 
alltid skylles og desinfiseres mellom karene. Ved sykdom i et kar skal utstyret 
IKKE brukes i andre kar. Ved sykdom i kar skal det berørte karet merkes slik 
at det ikke er noen tvil. Syk fisk røktes etter at frisk fisk har fått sitt stell.  

• Anleggets ansatte skal være på vakt etter økt dødelighet, endret appetitt og 
atferd hos rognkjeksen. Dette loggføres daglig.  

• Ved økt dødelighet varsles daglig leder eller nærmeste ansvarshavende, som 
melder fra til veterinær. Behandling startes basert på vurdering og 
anbefalinger fra veterinær og daglig leder. Ved vesentlig dødelighet skal 
daglig leder varsle myndighetene. Se prosedyre for tiltak ved sykdom og økt 
dødelighet.   

• Død og avlivet fisk skal ensileres umiddelbart, etter prosedyre ensilering av 
død og avlivet fisk.   

2. Ivaretakelse av fiskehelse ved krisesituasjoner 
• Ved vann-stans og påfølgende reduksjon av oksygennivå i kar skal keramiske 

steiner i hvert kar aktiveres for oksygenering ved behov. For avdeling påvekst 
2 og 3 er steinene permanent plassert i kar og oksygenering starter 
automatisk ved behov. For K-seksjon og Påvekst 1 tilsettes og aktiveres 
steiner manuelt.  

• Ved massiv dødelighet kan sil i bunn av kar tettes, dette kan skape et forhøyet 
sug og forverre problemet. Det vil også føre til økt vannivå og potensiell 
overrenning av karet. Overrenningsalarmer er montert i alle kar i Påvekst 1 
(S-hall) for å varsle om dette (dødeligheten er høyest i fasen hvor fisken 
oppholder seg i S-hallen). 

 
 
 
 
 



 

 
3. Teknisk svikt 

• Teknisk sjekkliste følges hver dag av teknikere for å kontrollere at det tekniske 
anlegget fungerer som ønskelig, og er i samsvar med krav fra myndigheter. 

• Ved strømstans starter aggregat automatisk og sørger for nødstrøm. 
Dieseltanken til aggregatet skal til enhver tid være full (nok til 6 timers drift), 
reservediesel skal også være tilgjengelig (nok til 8 timers drift).   

• Ved svikt av inntaks og avløpspumpe finnes en i reserve av hver.  
3. Beredskap ved akutt forurensning 

• Vanninntaket er lagt på 70 meters dyp, og er 1250 meter lang for å unngå 
forurensning og smitte. Vannet filtreres og UV-behandles også for å unngå 
potensiell forurensning og smitte fra nærliggende anlegg og liknende. Vannet 
som tas inn til K-seksjonen UV-behandles og filtreres to ganger.  

• Ved forurensning varsles daglig leder og veterinær om hva som har skjedd, 
omfang og eventuelle tiltak som er igangsatt. Anlegget setter i gang de 
strakstiltak som er mulig og nødvendig for å begrense skaden. Dette kan 
være; flytting av fisk, behandling med tilgjengelige godkjente preparater, og 
oksygenering. Vannprøver samles, og behov for bistand, ekstra utsyr og 
behandling vurderes.  

4. Beredskap for å forhindre fiskerømning 
• Ved daglig røkting skal det inspiseres visuelt at hver enkelt sil sitter på plass.  
• Sekundære sikringer inspiseres i henhold til teknisk sjekkliste.  

 
Henvisning:  Sjekklister; 8.2.1 Daglig røkting, 8.2.2 Daglig røkting K-seksjon, 8.1.1 Teknisk 

sjekkliste 
Prosedyrer; 6.5.3.1 Daglig røkting påvekst 2 og 3, 6.5.2.5 Daglig røkting K-seksjon og 
påvekst 1, 6.5.3.10 Håndtering av syk og medisinfôret fisk, 6.5.3.9 Tiltak ved sykdom 
og økt dødelighet, 6.5.3.11 Ensilering av død og avlivet fisk.  
Risikovurdering teknisk/produksjon Nordland Rensefisk. 
 

Telefonliste ved behov for assistanse:  
 

Pumpe: Teknor  97510703 
Elektrisk inkl. nødaggregat: SINUS ved Asbjørn 
Nordnes 

99109586 

Veterinær: Havet AS ved Kristin Ottesen 48107671 
Aquarius ved Per Olav Fjellgård  97733371 
Fiskeridirektoratet 03495 
Mattilsynet 06040 
Daglig leder; Lars Ulvan 92831266 
Øvrige ansatte  Se telefonliste på lunchrom/ fellesområde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Dokumentnr: 6.1.2 Dokument: Beredskapsplan HMS 

Godkjent av:  Dato: 03.12.2018 Utarbeidet 
av: 

Ane M. Thomassen 

Endret av:  Dato 
endret: 

 Revisjonsnr: 1 

Referanse:  Forskrift om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften) av 06.12.1996 
Lov om vern mot brann, eksplosjoner og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 
14.06.2002 
Forskrift om brannforebygging av 17.12.2015 
Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) av 13.03.1981 

 
 
Formål: Alle ansatte skal kjenne til en oppdatert og tilgjengelig beredskapsplan HMS for å 

sikre effektiv og god håndtering av kriser og andre beredskapssituasjoner. 
Beredskapsplanen skal forhindre/ redusere materielle-, miljø-, og personskader ved å 
sikre at alle er kjent med sine og andres ansvar og hvordan man skal gå frem i 
konkrete situasjoner.   

 
Omfang: Nordland Rensefisks eiendom og ansatte. 
 
Ansvar: Alle ansatte.  
 
Beskrivelse: Grunnleggende førstehjelp ved personskader 
 

Ytre blødninger  
• Hold det blødende stedet høyt og legg press på såret  
• Dekk med trykkbandasje, og stram til rundt såret 
• Legg pasienten flatt på ryggen  
• Forhindre nedkjøling av pasienten  
Brannskader 
• Avkjøl brannskaden i kaldt vann i 1-2 minutter 
• Deretter lunkent vann som smertelindring  
• Legg brann-gel eller brannkompresser på skaden 
• Klær som har brent seg fast skal ikke fjernes, annet tøy rundt skaden fjernes 

forsiktig  
• Ved store brannskader, ring 113 
Livreddende førstehjelp ved åndedrettsstans  
• Ring 113 
• Legg pasienten på ryggen på et hardt underlag 
• Stå på kne ved siden av pasienten 
• Sørg for at pasienten har frie luftveier 
• Plasser hendene midt på brystkassen mellom brystvortene, start hjerte-lunge 

redning  
• Utfør 30 kompresjoner, deretter 2 innblåsinger, så 30 kompresjoner osv. 

Dette gjøres ved å trykke 5-6 cm rett ned mot hjertet ca. 100 ganger i minuttet 
Plasser leppene tett rundt pasientens munn. Hver innblåsing skal vare i ca. ett 
sekund. Dette gjentas så lenge som mulig eller til hjelpen kommer  

Bevistløs, men puster normalt  
• Prøv å få kontakt, rist forsiktig i vedkommende. Våkner pasienten; se etter 

skader 
• Hvis pasienten ikke reagerer på vekking, sjekk pust ved å legge kinnet/øret 

inntil pasientens munn og nese. Se og lytt i inntil 10 sekunder 
• Hvis pasienten puster, hold frie luftveier og kontroller pusten i 1 minutt 
• Legg den bevistløse i sideleie, sørg for at munnhulen peker nedover  
• Overvåk pasienten hele tiden, og sjekk pust og puls  

 
Kontakter ved personskader: 
Lovund legekontor 75091585 
Legevakt 116117 
Ambulanse/sykehus  113 



 

Tiltak ved kjemiske etseskader etter uhell med syrer og alkalier (baser) 
 
Kjemikaliets sikkerhetsdatablad eller oppsummert verneblad skal alltid leses FØR man 
benytter kjemikaliet.   
 
Både syrer og alkalier ødelegger proteiner i huden og kan gi dype etseskader. 
Risikoen for etseskade bestemmes av produktets pH (1-14, lav for syrer, høy for 
baser), kjemikaliets egenskap og konsentrasjon, og hvor lenge det har hvert i kontakt 
med kroppen.  
Hvis noen skulle fraktes til lege/sykehus med kjemikalieskader skal produktets 
sikkerhetsdatablad medbringes om mulig, da dette kan være til stor hjelp for 
helsepersonell.  
 
Ved hudkontakt 
Symptomer: 

• Huden kan ofte kjennes nesten såpeglatt ut 
• Smerter og blemmedannelse, brannsårliknende skade utvikles etterhvert 

Behandling: 
• Fjern tilsølte klær, smykker ol. 
• Skyll umiddelbart med store mengder lunkent vann i 30-60 minutter, eller 

lengre om det skulle være nødvendig 
• Hvis det finnes rester av kjemikalier i pulverform på vedkommende skal disse 

børstes forsiktig vekk før vann tilføres  
• Ring lege/sykehus. Giftinformasjonen kan kontaktes ved spørsmål om 

oppfølging 
Ved øyekontakt 
Symptomer: 

• Smerte (ikke alltid) 
• Rødhet, tåreflod og tåkesyn 
• Varig svekket syn eller blindhet kan oppstå 

Behandling: 
• Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette lar seg gjøre. Vær sikker på at det 

ikke befinner seg noe pulver/ kjemikalierester i og rundt øye 
• Skyll umiddelbart med vann fra pH nøytral øyeskyllflaske før man går over til 

vanlig øyeskyll eller bare lunkent vann. Skyll i 30 minutter. En rask respons er 
kritisk for å forhindre skade, hvis øyeskyll ikke er umiddelbart tilgjengelig, skyll 
bare med vanlig vann.  

• Ring lege/sykehus. Giftinformasjonen kan kontaktes for å vurdere faren i hvert 
enkelt tilfelle 

Ved svelging 
Symptomer: 

• Svie i munn og svelg 
• Kvalme 
• Etseskader med sår og hevelser i munn, svelg spiserør og magesekk 
• Noen kjemikalier kan påvirke kroppen på andre måter, kontakt 

Giftinformasjonen for mer informasjon 
Behandling: 

• Gi rask litt å drikke (opptil 2 dl melk eller vann) hvis dette lar seg gjøre, ikke 
fremkall brekninger. Skyll munn med mye vann.  

• Ring sykehus umiddelbart.  
  

Kontakter ved kjemikalieskader: 
Lovund legekontor 75091585 
Legevakt 116117 
Ambulanse/sykehus  113 
Giftinformasjonen  22591300 

 
 
 
 
 

 
 



 

Tiltak ved lekkasje av ammoniakk  
 
Ammoniakk er en fargeløs gass med stikkende lukt, og kan luktes allerede ved lave 
konsentrasjoner. Gassen løser seg i vann og danner en etsende væske, som kan gi 
etseskader på øyne, hud og slimhinner ved eksponering. Ammoniakkgass er 
helsefarlig i moderate/høye konsentrasjoner. 
• Ved utilsiktet lekkasje 

Evakuer området og ring brannvesenet. Sikre tilstrekkelig luftventilasjon. Fjern 
potensielle tenn-kilder dersom dette kan gjøres på̊ en sikker måte. Overvåk 
konsentrasjonen for det produktet som er sluppet ut, og unngå̊ at det kommer ned 
i kloakksystemet, kjeller og groper, eller andre steder hvor en oppkonsentrering 
kan være farlig. Bær pusteutstyr med egen luft-flaske ved entring av området hvis 
det ikke er bevist at det er trygt (EN 137 Åndedrettsvern)  

• Symptomer på forgiftning 
Ammoniakkgass kan irritere øyne, hud og slimhinner. I høye konsentrasjoner kan 
den være etsende og gi alvorlige øyeskader. I alvorlige tilfeller kan gassen føre til 
hevelser i luftveier og pustebesvær. Kraftig eller langvarig eksponering kan også 
føre til bevisstløshet, kramper og alvorlige lungeskader. Ved alvorlige eller 
livstruende symptomer, ring 113. 

• Ved innånding 
Fjern personen fra kilden, uten å sette deg selv i fare, få frisk luft 
Unngå fysisk aktivitet de nærmeste 2 døgn etter eksponeringen 
Dersom du får andre symptomer enn milde luftveissymptomer, kontakt 
lege/sykehus 
Kontakt Giftinformasjonen for råd 

• Øyne  
Fjern eventuelle kontaktlinser  
Skyll øynene straks med rennende lunkent vann og myk stråle eller vann fra 
øyeskyllflasker. Skyll i 20-30 minutter 
Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging 

• Hud 
Skyll huden grundig med rennende lunkent vann 
Oppsøk lege ved sterk hudirritasjon eller ved irritasjon over større hudområder 

 
Kontakter ved ammoniakklekkasje: 
Lovund legekontor 75091585 
Legevakt 116117 
Ambulanse/sykehus  113 
Brannvesen  110 
Giftinformasjonen  22591300 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Branninstruks 
 
Ved brann: 
• Varsle: Alle som befinner seg i nærheten må varsles, bruk nærmeste 

brannmelder på vegg. Ring brannvesenet 110 - Opplys om skadested, omfang og 
eventuelle personskader. 

• Redde: Dersom noen trenger hjelp; redd dem ut i sikkerhet hvis det lar seg gjøre. 
• Slokke: Bruk nærmeste brannslange eller håndslokker hvis dette ikke medfører 

fare for deg. Vent med å forlate et brannsted i tilfelle brannen starter opp på nytt.  
• Begrense: Lukk vinduer og dører for å begrense brannen på vei ut, men ikke lås 

dørene. 
• Oppmøte: Bygget skal forlates så snart som mulig, og alle møter på avtalt 

møteplass (parkeringsplass utenfor Byggmakker). Her skal alle vente til 
brannvernansvarlig eller etasjeansvarlig får telt at alle er tilstede. Ingen får gå inn i 
bygningen igjen uten godkjenning fra brannvernleder eller brannvesen.   

• Veilede: Brannvernansvarlig skal veilede og forklare hva som har hendt til 
brannvesenet. Brannvernansvarlig er også ansvarlig for å varsle brannvesen om 
diesellager, gassflaske(r) med ammoniakk, kjemikalielager ol.    

 
Ansvarsfordeling og beskrivelse av oppgavene til etasjeansvarlig og 
brannvernansvarlig er gitt i brannvern-permen, i tillegg til brannvernsjekkliste mm.  
 
Kontakter ved brann: 
Lovund legekontor 75091585 
Legevakt 116117 
Brannvesen  110 

 
 
Henvisning:  Brannvern-perm, perm for sikkerhetsdatablader – oppbevares i hylle på pauserom 
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Formål: Sørge for best mulig fiskehelse gjennom rutiner for god hygiene ved å redusere vekst 

av bakterier og andre organismer, og sikre korrekt og hensiktsmessig bruk av 
rengjørings- og vaskemidler for godt renhold.  

 
Omfang: Nordland Rensefisks fasiliteter.  
 
Ansvar: Alle ansatte ved Nordland Rensefisk  
 
Beskrivelse:  

1. Hygienetiltak sluser 
• Sluser benyttes ved inngang til alle avdelinger. Gjennomgang mellom 

avdelinger skal være godt begrunnet og begrenses til et minimum, 
desinfeksjonsmatter benyttes ved gjennomgang mellom avdelinger.  

• Håndvask og desinfeksjon av hender skal alltid gjennomføres på vei inn og ut 
av avdeling. Desinfisering av hender skal også gjøres mellom håndtering av 
ulike kar innad i samme avdeling for å forhindre eventuell smittespredning.  

• I sluse skal eget skotøy og bekledning for den gitte avdeling benyttes; 
- K-seksjon: Orange kjeldress eller blå frakk, støvler eller hvite tresko med 

helstropp merket «K».  
- Påvekst 1 (S-hall): Blå/sort kjeldress, grønn frakk eller sort 

termokjeldress, støvler eller hvite tresko med helstropp merket «S». 
- Påvekst 2 (Y-hall): rød/sort kjeldress, blå frakk eller sort/gul 

termokjeldress, støvler eller sorte tresko med helstropp. 
- Påvekst 3 (ny-hall): rød/grå kjeldress, blå frakk eller rød/blå 

termokjeldress, støvler eller hvite tresko med helstropp merket «N».  
• Slusene har «sko-fri» sone for å skille mellom skitten og ren side. Innesko 

settes ved benk/planke-skille, grå plastmatter markerer skofritt område hvor 
korrekt tøy tas på ol. før man kler på seg korrekt skotøy på andre siden etter 
sko-fri sone matten.  

 
2. Bruk av rengjørings- og desinfeksjonsmidler 
Se prosedyre 6.5.1.2 og 6.5.1.3 for mer detaljert beskrivelse av bruk. 
 
Oversikt bruk av rengjørings- og desinfeksjonsmidler: 

 Benyttes til: 
Desinfeksjonsmidler  
Vircon S Desinfeksjon av kar etter rengjøring, 

klargjøring til bruk 
SALAR-DES Desinfeksjon av utstyr brukt til 

røkting 
Addi-Aqua Desinfeksjon av rør ol. ved 

brakklegging, rengjøring av 
metallplater ol. fra kar 

Rengjøringsmidler  
EnduroChlor Vask av kar 
Diverfoam SMS HD Vask av gulv og gangbaner 
Annet  
Lut Vask av rør ol. ved brakklegging 

 
 



 

2.1 Bruk vaskemidler 
• Ved vasking av kar benyttes 3-6% (v/v%) løsning av EnduroChlor.  
• Løsningen påføres i karet med skrubb eller dyse, og skal virke i 5-10 min før 

karet skrubbes og løsningen fjernes med vann.  
• Såpemiddelet Diverfoam SMS HD benyttes for vask av gangbaner, gulv ol. 
• Vaskemidlet benyttes i samme konsentrasjon som beskrevet for EnduroChlor, 

og har en virketid på 15-20 min før skitten skrubbes og skylles bort.  
2.2 Bruk av desinfeksjonsmidler  
2.2.1 Vircon S 

• Vei ut 10 g Virkon S per 10 L vann. 
• Vircon S benyttes til desinfisering av kar etter rengjøring, før bruk (10 g Virkon 

S per 10 L vann). 
• Desinfeksjonsmidlet påføres i kar med trykksprøyte, og skal virke i 30 min før 

det skylles av.  
• Etter tillaging er Vircon S desinfeksjonsmiddel holdbar i maks 7 dager, en 

redusert fargeintensitet viser redusert effekt.  
2.2.2 SALAR-DES 

• SALAR-DES benyttes for desinfeksjon av utsyr. Utstyret skylles i ferskvann 
før det dyppes i desinfeksjonsmiddel og settes på plass.  

• Fyll beholder med ønsket mengde vann, og tilsett de selvoppløsende 
tablettene. SALAR-DES tablettene kommer i to størrelser, for den største 
størrelsen benyttes 1 tablett per 22 L vann (altså 4 tabletter i en 100 L dunk 
med desinfeksjonsmiddel). For den miste tabletten benyttes 1 tablett per 11 L 
vann.  

• Etter tillaging er desinfeksjonsmidlet holdbart i maks 7 dager.  
2.2.3 Addi-Aqua 

• Addi-Aqua benyttes for rengjøring av rørsystemer ved brakklegging.  
 

3. Rengjøring av kar, utstyr og gangbaner 
Se prosedyre 6.5.1.1 for mer detaljert beskrivelse av vaskeprotokoller. 
 

3.1 Vask av kar 
• Ta ut bunnsil, skimmer og koble fra innløp. Spyl over røktestang, kar, 

avløpsrør, sil, ut- og innløp med ferskvann. 
• Fôrautomater kobles fra og rengjøres.   
• Bruk skrubb/kost og påfør EnduroChlor såpeblanding i hele karet inkl. innløp, 

utløp og sil. Munk skal også vaskes. La såpeblandingen virke i 5-10 min.  
• Skyll godt av såperester. 
• Rett før karet tas i bruk skal det desinfiseres med Vircon S. Påfør 

desinfiseringsvæsken på alle overflater i hele karet/innløp/utløp/sil. La 
desinfiseringen virke i 10-15 min før det skylles bort.  

• Vurder om sil har skade eller om silstørrelse må skiftes. Sett på innløp, sil og 
skimmer Sett på flow og la karet skifte ut vannet min. 1 gang før fisk tilsettes. 

• Sil, metallplater og -stenger vaskes i AddiAqua.  
• Ved brakklegging skal ytre flater, gangbaner, gulv, avløpsrenner og vegger 

også rengjøres og desinfiseres, i henhold til egen prosedyre.  
3.2 Vask gangbaner 

• Gangbaner og gulv i alle avdelinger skal vaskes med Diverfoam SMS HD en 
gang i uken. Gangbaner og gulv skumlegges vha skumdyse. Vaskemidlet skal 
virke i 5-10 min mens det skrubbes, skyll deretter godt med ferskvann for å 
fjerne alle såperester.  
3.3 Vask utstyr 

• Utstyr som benyttes ved røkting (håv, kost, hevert, bøtter ol.) skylles og 
desinfiseres deretter alltid i SALAR-DES desinfeksjonsmiddel før og etter 
bruk. Koster, håver ol. skal alltid lagres med skaftet ned mot gangbane ved 
sitt respektive kar for å unngå forurensing av delen som brukes i karet.  

• Pumper desinfiseres mellom flytting av ulike generasjoner fisk, og etter 
pumping av syk fisk.  

• Fôrautomater vaskes ved tømming av kar når karet vaskes og klargjøres for 
ny fisk. Ved fisk i karet tørkes det av fôrautomaten ved behov. 
 
 
 



 

 
3.4 Vask anlegg 

• Sluser, gang og kontorer vaskes 2 ganger i uken av ansatt vaskepersonell. 
3.5 Brakklegging 

• Det er et mål for bedriften at seksjon for seksjon skal brakklegges årlig. 
Definisjon brakklegging.  
Ved brakklegging; 
- Gulv, gangbaner, vegger og utsiden av kar ned til gulv vaskes.  
- Fôrautomater skal skrus fra hverandre og vaskes. For påvekst 2 og 3 (Y- 

og ny-hall) vil dette si at fôrskruen tømmes for fôr, og ytterrøret tas av og 
begge deler vaskes.   

- Innermunk tas ut og inner- og yttermunk vaskes. 
- Innløp og avløp fra vannbehandlingsrom og inn til avdeling vaskes med 

lut. Sløyfer under kar i eks. påvekst 1 (S-hall) vaskes med Addi-Aqua.  
- Alt av utstyr og løse gjenstander som bufferkar, slanger, paller, håv osv. 

tas ut og vaskes, slik at alle flater inne i hallen er tilgjengelige og kan 
vaskes.  

 
4. Vannkvalitet 
• Oksygennivå og temperatur registreres daglig i alle kar. Se prosedyre for 

kontroll av oksygennivå og daglig røkting for mer detaljert beskrivelse.  
• UV anlegget kontrolleres 2 ganger for dag i henhold til teknisk sjekkliste. Her 

kontrolleres funksjon og effekt av UV. Går effekten av UV under 65 mJ/cm2 vil 
dette utløse alarm.  

• Det skal samles vannprøver for å kontrollere vannkvaliteten årlig. Prøver 
samles før og etter UV (nr. 1-3 vannbehandlingsrom gammel-hall, nr. 4-5 
vannbehandlingsrom ny-hall) for å kontrollere effekt, i tillegg til at minst én 
vannprøve samles fra ett kar i en valgt avdeling. Vannet skal renne i 24 timer 
fra uttakspunkt før vannprøve samles, for mest mulig korrekt prøve. Se 
prosedyre for Kontroll av vannkvalitet ved vannprøver for mer utfyllende 
beskrivelse.  
 

Henvisning:  Prosedyre; 6.5.1.1 Rengjøring av kar, utstyr og avdeling, 6.5.1.2 Bruk av vaskemidler, 
6.5.1.3 Bruk av desinfeksjonsmidler, 6.5.3.6 Kontroll av oksygennivå, 6.5.1.7 Kontroll 
av vannkvalitet ved vannprøver. 

  Sjekkliste; 8.1.1 Teknisk sjekkliste  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prosedyrer produksjon 
 

6.5.1 Hygiene 
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Formål: Klargjøre fiskekarene for overføring av rognkjeks fra andre kar, vask av utstyr brukt 

ved røkting og rengjøring av avdelinger for å best mulig hindre smittsomme 
sykdommer og bakterievekst, for å ivareta god fiskehelse.  

 
Omfang: Alle avdelinger ved Nordland Rensefisk.  
 
Ansvar: Røkter.  
 
Beskrivelse:  

• Utstyr: Enduro-Chlor (såpemiddel), Virkon S (desinfiseringsmiddel), 
børste/skrubb, mopp, skumdyse, Diverfoam SMS HD, vernebriller, 
vernehansker, bøtte, vannslange. 
Vask kar 

• Vask utstyr som hører til karet. Ta ut bunnsil, skimmer og koble fra innløp. 
Spyl over røktestang, fiskekaret, avløpsrør, sil, ut- og innløp med ferskvann 
for fjerne evt støv og partikler og for og ”bløte opp” begrodd belegg.  

• Fôrautomater kobles fra og rengjøres. For påvekst 2 og 3 (Y- og ny-hall) 
innebærer dette at fôrautomat og utfôringsskruen må tømmes for eventuelle 
fôrrester. Utfôringsrøret må også tørkes av utvendig.  

• Ta på egnet verneutstyr og bland ut 0,4 dl Enduro-Chlor i en 10 liters bøtte i 
henhold til prosedyre for bruk av vaskemidler. Bruk skrubb/kost og påfør 
såpeblandingen i hele karet inkl. innløp, utløp og sil. Munk skal også vaskes. 
VÆR NØYE. Skrubb godt for å fjerne de ekstra begrodde stedene. La 
såpeblandingen virke i 5-10 min, mens blandingen virker i ett kar kan neste 
påbegynnes. 

• Sil, metallplater og -stenger vaskes i EnduroChlor.  
• Husk på at vask av kar ikke bare innebærer innsiden av karet! Utsiden av 

karet (over gangbane), kanter ol. skal også rengjøres.  
• Skyll av såperester, det er viktig at alle såperester fjernes.  
• Rett før karet tas i bruk skal det desinfiseres. Ta på egnet verneutstyr og 

bland ut 100 g Virkon S i en 10 liters trykksprøyte beholder i henhold til 
prosedyre for bruk av desinfeksjonsmidler. Påfør desinfiseringsvæsken på alle 
overflater i hele karet/innløp/utløp/sil. La desinfiseringen virke i 10-15 virketid 
virkon? min før det skylles bort.  

• Vurder om sil har skade eller om silstørrelse må skiftes. Sett på innløp, sil og 
skimmer (OBS: ved liming av sil må området rundt avløpet være tørt før lim til 
sil påføres, uten lim må man kontrollere at silen er festet korrekt). Sett på flow 
og la karet skifte ut vannet min. 1 gang før fisk tilsettes.  
Vask gangbaner 

• Gangbaner og gulv i alle avdelinger skal vaskes med Diverfoam SMS HD en 
gang i uken. Gangbaner og gulv skumlegges vha skumdyse. Vaskemidlet skal 
virke i 5-10 min mens det skrubbes, skyll deretter godt med ferskvann for å 
fjerne alle såperester.  
Vask utstyr 

• Utstyr som benyttes ved røkting (håv, kost, hevert, bøtter ol.) skylles og 
desinfiseres deretter alltid i SALAR-DES desinfeksjonsmiddel før og etter 
bruk. Koster, håver ol. skal alltid lagres med skaftet ned mot gangbane ved 
sitt respektive kar for å unngå forurensing av delen som brukes i karet.  

• Pumper desinfiseres mellom flytting av ulike generasjoner fisk, og etter 
pumping av syk fisk.  

• Fôrautomater vaskes ved tømming av kar når karet vaskes og klargjøres for 
ny fisk. Ved fisk i karet tørkes det av fôrautomaten ved behov, dette gjelder 
spesielt i K-seksjonen og Påvekst 1 (S-hall). Når det ikke er fôr på automaten 



 

kan ringen fjernes for grundigere midlertidig rengjøring av fôrautomat, i Y- og 
ny-hallen tørkes det av utfôringsrøret når karene er tømt.  
Vask anlegg 

• Sluser, gang og kontorer vaskes 2 ganger i uken av ansatt vaskepersonell.  
Brakklegging 

• Det er et mål for bedriften at seksjon for seksjon skal brakklegges årlig. 
• Ved brakklegging; 

- Gulv, gangbaner, vegger og utsiden av kar ned til gulv vaskes.  
- Fôrautomater skal skrus fra hverandre og vaskes. For påvekst 2 og 3 (Y- 

og ny-hall) vil dette si at fôrskruen tømmes for fôr, og ytterrøret tas av og 
begge deler vaskes.   

- Innermunk tas ut og inner- og yttermunk vaskes. 
- Innløp og avløp fra vannbehandlingsrom og inn til avdeling vaskes med 

lut. Sløyfer under kar i eks. påvekst 1 (S-hall) vaskes med Addi-Aqua.  
- Alt av utstyr og løse gjenstander som bufferkar, slanger, paller, håv osv. 

tas ut og vaskes, slik at alle flater inne i hallen er tilgjengelige og kan 
vaskes.  

 
Henvisning:  Sikkerhetsdatablad for Addi-Aqua, EnduroChlor, Diverfoam SMS HD og Vircon S 

oppbevares i egen perm i hylle på pauserommet.  
 Prosedyre; 6.5.1.2 og 6.5.1.3 bruk av vask- og desinfeksjonsmidler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 Dokumentnr: 6.5.1.2 Dokument: Bruk av vaskemidler 

Godkjent av: Lars Ulvan Dato: 14.11.2018 Utarbeidet 
av: 

Ane M. Thomassen 

Endret av:  Dato 
endret: 

 Revisjonsnr: 1 

Referanse:  Forskrift om drift av akvakulturanlegg(akvakulturdriftforskriften) av 17.06.2008  
 
 
Formål: Klargjøre fiskekarene for overføring av rognkjeks for å best mulig hindre smittsomme 

sykdommer og bakterievekst, hygienisk vask av gangbaner ol. og sikre korrekt 
dosering og bruk av vaskemidler ved vask..  

 
Omfang: Alle kar, gangbaner, gulv og annet utstyr ved Nordland Rensefisk. 
 
Ansvar: Røkter.  
 
Beskrivelse:  

• Ved vasking av kar benyttes det sterkt alkaliske (basisk) hypoklorittholdige 
rengjøringsmiddelet EnduroChlor. Det er viktig å huske på at ved blanding av 
EnduroChlor og syre eller amoniakkholdige produkter utvikles giftige gasser. 
EnduroChlor korroderer også aluminium, lettmetaller og galvaniserte 
overflater. Se sikkerhetsdatabladet for EnduroChlor før bruk.  

• Ved bruk av vaskemiddelet benyttes en 3-6% (v/v%) løsning, det vil si at i en 
10 L bøtte med vaskevann benyttes 0,3-0,4 dl såpemiddel. Benytt verneutstyr 
(spesielt vernebriller!) ved oppmåling. Løsningen påføres i karet med skrubb 
eller dyse, og skal virke i 5-10 min før karet skrubbes og løsningen fjernes 
med vann.  

• Såpemiddelet Diverfoam SMS HD benyttes for vask av gangbaner, gulv ol. og 
er et sterkt alkalisk skumrengjøringsmiddel som i motsetning til EnduroChlor 
er skånsom mot lettmetaller.  

• Vaskemidlet benyttes i samme konsentrasjon som beskrevet for EnduroChlor, 
og har en virketid på 15-20 min før skitten skrubbes og skylles bort.  
 

Henvisning:  Sikkerhetsdatblad for EnduroChlor og Diverfoam SMS HD oppbevares i egen perm i 
hylle på spiserom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Dokumentnr: 6.5.1.3 Dokument: Bruk av desinfeksjonsmidler 

Godkjent av: Lars Ulvan Dato: 14.11.2018 Utarbeidet 
av: 

Ane M. Thomassen  

Endret av:  Dato 
endret: 

 Revisjonsnr: 1 

Referanse:  Forskrift om drift av akvakulturanlegg(akvakulturdriftforskriften) av 17.06.2008 
Forskrift om godkjenning og bruk av desinfeksjonsmidler i akvakulturanlegg 
og transportenheter av 17.06.2008 

 
 
Formål: I størst mulig grad hindre vekst av virus, bakterier og sopp i kar som brukes til 

oppbevaring av fisk, rørsystemer og utstyr som benyttes ved røkting av kar. Og sikre 
korrekt bruk og dosering av desinfeksjonsmidler.  

 
Omfang: Desinfisering av vanntilførsel, kar og utstyr brukt ved røkting hos Nordland Rensefisk.   
 
Ansvar: Røkter.   
 
Beskrivelse:  
   Vircon S 

• Utstyr: vekt, behandlingsbøtte, rent vann, målebeger, hansker, vernebriller, 
hensiktsmessige klær for å unngå hudkontakt, støvfiltermaske (klasse P2 for 
faste partikler og aerosoler). 

• Ta på vernebriller, støvfiltermaske og hensiktsmessige klær. 
• Fyll dunk med ønsket volum lunket vann. Vei ut Virkon S og bland ut. Bruk 

100 g Virkon S per 10 L vann (store plastdunker til desinfeksjonsmiddel 
rommer 100 L). 

• Ved Nordland Rensefisk benyttes Vircon S desinfeksjonsmiddel til 
desinfisering av kar etter rengjøring, før bruk. Desinfeksjonsmidlet påføres i 
kar med trykksprøyte, og lar virke i 30 min før det skylles av. Behandlingstid 
må ikke overstiges da dette kan påvirke materialet i det som blir desinfisert. 

• Skal Vircon S benyttes til å desinfisere utstyr må det skylles i ferskvann før 
desinfisering. Utstyr kan nå desinfiseres i dunk, la utstyret stå i 
desinfeksjonsmiddelet i 30 minutter. Utstyr skal spyles godt av etter 
desinfisering.  

• Treverk må ikke desinfiseres i Virkon S da dette trekker 
desinfeksjonsmiddelet. 

• Ved desinfisering av større flater kan en bruke trykkspøyte. Sprøyt 1 L ferdig 
utblandet desinfeksjonsmiddel per 5-10 m2. La virke i 30 minutter. Skyll godt 
av med vann. 

• Etter tillaging er Vircon S desinfeksjonsmiddel holdbar i maks 7 dager, en 
redusert fargeintensitet viser redusert effekt.  
 
SALAR-DES 

• Benytt vernebriller og hensiktsmessige klær ved tillaging av SALAR-DES 
desinfeksjonsmiddel. Les sikkerhetsdatablad før bruk.  

• Fyll beholder med ønsket mengde vann, og tilsett de selvoppløsende 
tablettene. SALAR-DES tablettene kommer i to størrelser, for den største 
størrelsen benyttes 1 tablett per 22 L vann (altså 4 tabletter i en 100 L dunk 
med desinfeksjonsmiddel). For den miste tabletten benyttes 1 tablett per 11 L 
vann.  

• Ved Nordland Rensefisk benyttes SALAR-DES for desinfeksjon av utsyr. 
SALAR-DES er klorbasert desinfeksjonsmiddel og korroderer lettmetaller; så 
ved desinfisering av utstyr som ikke er laget kun av plast er det tilstrekkelig å 
skylle av utstyret i ferskvann først, og deretter dyppe det i desinfeksjonsmiddel 
før det settes på plass (slik at det ikke blir stående i desinfeksjonsmiddelet, 
dette ødelegger utstyret).  

• Etter tillaging er desinfeksjonsmidlet holdbart i maks 7 dager.  
 

Addi-Aqua 
• Addi-Aqua benyttes for rengjøring av rørsystemer ved brakklegging. 

 



 

 
Henvisning:  Sikkerhetsdatablad for Vircon S, SALAR-DES, og Addi-Aqua oppbevares i egen perm 

i hylle på spiserommet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Dokumentnr: 6.5.1.4 Dokument: Behandling med Pyceze  

Godkjent av: Lars J. 
Ulvan 

Dato: 12.11.2018 Utarbeidet 
av: 

Ane M. Thomassen 

Endret av:  Dato 
endret: 

 Revisjonsnr: 1 

Referanse:  Forskrift om drift av akvakulturanlegg(akvakulturdriftforskriften) av 17.06.2008 
 
 
Formål: Behandling av fisk og forbruksvann innenfor anbefalte retningslinjer, for å fjerne sopp 

og bakterier som kan skade fisken. 
 
Omfang: Desinfisering av forbruksvann til oppdrett av rognkjekslarver og -yngel hos Nordland 

Rensefisk. 
 
Ansvar: Røkter.  
 
Beskrivelse:  

• Utstyr: 100 mL målebeger, 10 L bøtte, hansker, beskyttende tøy, vernebriller 
og åndedrettsmaske. Se sikkerhetsdatablad for bruk av Pyceze.  

• Stans foringen minimum 30 min før behandling.  
• Ved behandling med Pyceze for å forbygge eller forhindre oppvekst av sopp i 

kar i K-seksjon eller Påvekst 1 (S-hall) stanses vanntilførselen ved tilsetning 
av Pyceze. Mengden Pyceze som tilsettes karet kan beregnes ved: Karvolum 
L / 25 = Pyceze ml. Beregnet volum til de ulike kar er vist i tabellen under.  
 

Hvor Volum kar L Volum Pyceze mL 
S-hall 2700  110  
S-hall 1800 70 
K-seksjon 500 20 

 
• Pyceze må fortynnes før bruk. Den oppgitte dosering måles opp i et 100 mL 

begerglass og fortynnes med minst 10 L vann før det fordeles utover i karet. 
Begerglasset skylles godt etter bruk.  

• Vanntilførselen holdes stengt i 30 minutter ved behandling, oksygen måles 
underveis i behandlingen. 

• 30 min etter at Pyceze ble tilsatt til karet skal vanntilførselen startes igjen. 
Vannutskiftningen i karet må være komplett 30 min etter fullført behandling. 
Dette vil si at flowen skal være minimum 80 L/min for de største karene i S-
hallen, 60 L/min for de minste karene i S-hallen, og 15 L/min for karene i K-
seksjonen.   

• Behandling med Pyceze skjer ved behov, og behandles i 1-3 dager før 
effekten evalueres.     
 

• Ved behandling av rogn benyttes 0,5 mL Pyceze per inkubator, fortynnet i 1 L 
sjøvann. Den fortynnede løsningen tilsettes, og vanntilførselen stenges. Lar 
virke i 30 min før vanntilførsel blir startet igjen.  

 
Henvisning:  Brukerveileder med sikkerhetsanvisning for Pyceze oppbevares i egen perm i hylle på 

pauserom. Oppsummering av sikkerhetsanvisning oppbevares sammen med 
kjemikalie i de ulike avdelinger.  

 
 
 
 



 

 Dokumentnr: 6.5.1.5 Dokument: Bruk av Addi-Aqua til behandling av 
Rognkjeks 

Godkjent av: Lars J. Ulvan Dato: 23.02.2012 Utarbeidet 
av: 

Leif H. Aksnes 

Endret av: Ane M. 
Thomassen 

Dato 
endret: 

19.09.2018 Revisjonsnr: 2 

Referanse:  Forskrift om drift av akvakulturanlegg(akvakulturdriftforskriften) av 17.06.2008 
 
 
Formål: Behandling av fisk og forbruksvann innenfor anbefalte retningslinjer, for å fjerne virus 

og bakterier som kan skade fisken.  
 
Omfang: Desinfisering av forbruksvann til oppdrett av rognkjekslarver og -yngel hos Nordland 

Rensefisk.  
 
Ansvar: Røkter.  
 
Beskrivelse:  

• Prosedyren er basert på Veterinærinstituttes veileder «Badebehandling med 
Detarox AP» som et alternativ til behandling med formalin, med hensyn på 
personellets sikkerhet. AddiAqua er i likhet med Detarox et pereddiksyre og 
hydrogenperoksid basert desinfeksjonsmiddel. Veilederen er lagt ved som 
vedlegg til prosedyren.  

• Utstyr: Addi-Aqua, målebeger, bøtte, hansker, beskyttende tøy, vernebriller. 
• Stans fôringen i 30 min før behandlingen.  
• Ved behandling av kar med Addi-Aqua benyttes 25 mL/kubikk (1000L) for fisk 

over 1 g. Inntil 30 mL/kubikk kan benyttes ved behov. 
 

Hvor Volum kar L Volum Addi-Aqua mL 
Y-hall 30 000 750 
Ny-hall 27 000 680 
S-hall 2700 70 
S-hall 1800 45 

 
• Addi-Aqua fortynnes i 10 L sjøvann før det tilsettes jevnt utover i karet.  
• Addi-Aqua skaper en redoks reaksjon i karet som forbruker oksygen, det er 

derfor svært viktig å kontrollere oksygennivået i karet ved behandling.  
• Reaksjonen er over såpass fort at vannstans ved behandling ikke er 

nødvendig. 
• Tilsett innholdet i 10L bøtte rett i karet. Spre innholdet jevnt utover 

vannoverflaten. Ingen justering av vanntilførsel ved behandlingen. Hvis 
fiskens atferd endres dramatisk, burde behandlingen avbrytes.  

• Vask, desinfiser og spyl av utstyr som er brukt. Rydd. 
 
Henvisning:  Sikkerhetsdatablad for Addi-Aqua oppbevares i egen perm i hylle på pauserom. 

Oppsummering av databladet oppbevares sammen med kjemikalie i de ulike 
avdelinger.  
Vedlegg 1 til prosedyre 6.5.1.5 Badebehandling med Detarox AP. 

 
 
 

 
 



 

Vedlegg 1: Prosedyre 6.5.1.5 Behandling med Addi-Aqua 

 

Kultiveringsveilederen   
 
Håndbokkode Publisert Erstatter dato 
3.4.8 30.09.05 20.01.03 
 
 

 
Badebehandling med Detarox ® AP  Side 1 av 2 

Badebehandling med Detarox® AP 
 
Detarox® har kommet som et alternativ til formalin ved behandling av ektoparasitter på fisk. Det er gjort noe 
utprøving av stoffet ved VESO Trondheim, Nordlandsforskning og dansk dambruk. Videre foreligger det noe 
erfaring fra bruk i oppdrettsnæringen.  
 
Detarox® består av pereddiksyre (4,5%), hydrogenperoksid (20%), stabilisatorer og vann og er et oksiderende 
desinfeksjonsmiddel. Sammenlignet med formalin, som er allergi- og kreftfremkallende er Detarox® trygt å 
bruke for personell. Fra kommersielt oppdrett blir det opplyst at middelet har god effekt, men at det ved 
kraftige angrep av costia trolig har noe mindre effekt enn formalin.  
 
Bruksområde 
Benyttes når det er konstatert at fisken er angrepet av parasitter (Costia, Trichodina) i hud eller  
på gjeller. Produsenten opplyser at stoffet også kan benyttes ved gjellebetennelse og ved sopp.   
Erfaringer fra Helsetjenesten for Kultiveringsanlegg har imidlertid vist begrenset effekt ved bruk  
mot sopp på stamfisk. Middelet kan brukes som et alternativ til formalin.  
 
Spesielle forsiktighetsregler 

• Det bør brukes hansker, åndedrettsvern, sikkerhetsbriller, hansker og overtrekksklær som ved all 
håndtering av kjemikalier. 

• Hydrogen vil oksidere organisk vev og kan ved for høy dosering eller for lang behandlingstid gi 
gjelleskader.  

• Detarox forbruker oksygen, kontroll med oksygennivå i karet er viktig. 
 
Forberedelser før behandling 

• Produsent anbefaler at middelet tilsettes kontinuerlig ved normal vanngjennomstrømning i karet.  
• Det er også mulig å behandle "tradisjonelt", det vil si avstenging av vannet og behandling av 

karvolumet i 30 minutter 
 
Behandling 
Utføres som beskrevet i håndbokkode 3.4.1   

• Detarox® tilsettes jf doseringstabellen nedenfor. 
• Karkanten bør skures slik at alt belegg fjernes, dette for å hindre overlevelse av parasitter. 
• Behandlingstid:  30 min. 
• Behandling kan gjentas 2-3 ganger med 1 dag pause mellom behandlinger. 

 
 
Avvik 

• Alle avvik fra veiledningene noteres i anlegget dagbok. 
• I tilfeller hvor fiskens atferd plutselig endres som tegn på at noe er galt avbrytes behandlingen og 

vanntilførsel bør økes.  
• Kontakt veterinær/ fiskehelsebiolog som har tilsyn i anlegget. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Dokumentnr: 6.5.1.6 Dokument: Bruk av formalin til behandling av rognkjeks 

Godkjent av: Lars Ulvan Dato: 23.02.2012 Utarbeidet 
av: 

Leif H. Aksnes 

Endret av: Ane M. 
Thomassen 

Dato 
endret: 

14.11.2018 Revisjonsnr: 2 

Referanse:  Forskrift om drift av akvakulturanlegg(akvakulturdriftforskriften) av 17.06.2008 
 
 
Formål: Formalinbehandling av fisk og forbruksvann innenfor anbefalte retningslinjer, for å 

fjerne parasitter og bakterier som kan skade fisken.  
 
Omfang: Desinfisering av forbruksvann til oppdrett av rognkjekslarver og -yngel hos Nordland 

Rensefisk. 
 
Ansvar: Røkter.  
 
Beskrivelse:  

• Utstyr: Formalin, målebeger, bøtte, heldekkende gassmaske med korrekt filter 
(Multi gass/damp og partikkelfilter: organiske stoffer type A og sure gasser 
type E anbefales), hansker, beskyttende oljeklær, oksygenmåler og 
oksygendiffusor. Benytt vernebriller om heldekkende gassmaske ikke 
benyttes. Se sikkerhetsdatablad for Aquacen Formaldehyde 380mg/mL før 
bruk – Formalin 35-38%.  

• Lukk dører mellom avdelinger for å hindre spredning av formalingass. Porter 
ved avdelingen holdes åpne under behandling for å sikre god 
luftgjennomstrømning.    

• Kar bør være rent ved behandling.  
• Ved lave tettheter kan behandling foregå ved å tappe kar til halvt nivå. Bland 

da formalin ut fra nye karvolum. Mengden formalin som tilsettes beregnes ut 
fra; 0,25 x behandlingsvolum L = mL formalin (dette gjelder ved bruk av 
Aquacen Formaldehyde 380 mg/mL – 38%). Tabellen under viser beregnet 
behandlingsvolum ved ulike kar.  
 

Hvor Volum kar L Volum formalin L 
Y-hall 30 000 7,5 
Ny-hall 27 000 6,8  
S-hall 2700 0,7 
S-hall 1800 0,5 

 
• Tilsett formalin og fordel jevnt utover i karet, stans vanntilførsel. Formalin skal 

fortynnes i vann til minimum dobbelt volum før tilsetning til kar. Observer 
fiskens atferd, behandlingen bør avbrytes hvis fisken reagerer kraftig. 

• Følg med på oksygennivå. Ved behov; tilsett oksygen fra diffusor.  
• Karet behandles i 30 min. Ved endt behandling startes vanntilførsel igjen slik 

at normal mengde vann strømmer inn og ut. 
• Ved parasittinfeksjon behandles det rammede karet i to påfølgende dager og 

effekt vurderes etter dette. Ved andre tilfeller behandles karene ved behov.  
• Etter åpning av dunk med formaldehyde er løsningen bare holdbar i 14 dager, 

merk beholder med når den ble åpnet, slik at det kan holdes kontroll med 
holdbarhet.  

• Rydd opp, vask, desinfiser og spyl av utstyr som er brukt. Klær benyttet under 
behandling tas ut og skylles etter bruk for å fjerne eventuelt gris, før de legges 
til vask.  

 
Henvisning:  Sikkerhetsdatablad for Aquacen Formaldehyde (Formalin 35-38%) oppbevares i egen 

perm i hylle på pauserom. Oppsummering av verneblad finnes sammen med 
kjemikalie på de ulike avdelinger.  

 
 
 



 

 Dokumentnr: 6.5.1.7 Dokument: Kontroll av vannkvalitet ved vannprøver 

Godkjent av:  Dato: 03.12.2018 Utarbeidet 
av: 
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 Revisjonsnr: 1 

Referanse:  Forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftforskriften) av 17.06.2008 

 
 
Formål: Samle inn vannprøver for å kontrollere effekt av UV og vannkvalitet ved anlegget.  
 
Omfang: Vann- og rørsystem ved Nordland Rensefisk. 
 
Ansvar: Teknisk ansvarlig, kvalitetsleder. 
 
Beskrivelse:  

• Vannkvalitet kontrolleres daglig, ved temperatur og oksygenmåling i alle fiske-
kar. I tillegg kontrolleres UV anlegget 2 ganger for dag i henhold til teknisk 
sjekkliste hvor effekt registreres. Skulle effekten av UV bli lavere enn 65 
mJ/cm2 går alarm, og UV-lampe byttes (kravet til effekt av UV for 
vannbehandling er 30 mJ/cm2).  

• For å få et spesifikt mål på vannkvaliteten samles vannprøver inn årlig (eller 
oftere ved behov) av teknisk ansvarlig og/eller kvalitetsleder.  

• Prøvepunkter for vannprøve er; 
- Sjøvannspumpe (før Bernoulifilter) for å teste renheten av inntaksvannet 

før filter og UV (ved behov). 
- Før og etter UV 4 og 5 (ny-hall) for å teste effekt av UV i ny-hall. 
- Før og etter UV 1 og 2 (vannbehandlingsrom) for å teste effekt av UV til 

resten av anlegget. 
- Vann fra kar i ulike avdelinger; K-seksjon og S-hall (ved behov).  

• For best mulig vannprøver startes vanngjennomstrømning fra uttakspunkt 24 
timer før vannprøve samles inn. Slanger festet til uttakspunkt fjernes og 
rengjøres/desinfiseres før vannprøve samles. 

• 500 mL sterile plastflasker benyttes for å samle vannprøver i, vedkommende 
som tar vannprøvene skal benytte plasthansker for å sikre steril prøve.  

• Vannprøvene skal analysere maksimum 12 timer etter at de er samlet. 
Vannprøver tas derfor på ettermiddag/kveld, hvorpå de oppbevares kaldt til 
påfølgene dag, og sendes med første båt til laboratoriet i Bodø.  

• Prøvesvar mottas av daglig leder på mail fra Labora. Disse skal evalueres for 
effekt av filter og UV. Dersom kimtall er over XX etter UV skal UV byttes? 
Kimtall over XX i karvannet regnes som høyt, dersom kimtallet skulle være 
over denne verdien skal badbehandling startes?  

 
Henvisning:   

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prosedyrer produksjon 
 

6.5.2 K-seksjon 
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Formål: Hindre smitte i anlegg, samt bakterie- og soppvekst under inkubering av egg fra 
rognkjeks.  
Omfang: Mottak av befruktede rognkjesegg til Nordland Rensefisk, kjøpt fra et annet klekkeri.  
 
Ansvar: Røkter.  
 
Beskrivelse:  

• Det er viktig at alt av utstyr som brukes er skikkelig desinfisert og ikke har 
kommet i kontakt annet utstyr som kan spre smitte. Utstyret som benyttes 
tilhører klekkeriet. 

• Befruktningsprosent oppgis av leverandør.  
• Eggene tas ut av beholderen fra forsendelsen og overføres til en ren inkubator 

med sjøvann, og kobles til vanntilførsel i klekkeriet.  
• Ved behov behandles rogn med Pyceze i inkubatoren. Mål oksygen i vann før 

behandling, tilsett hvis nødvendig (burde være 90-100% metning). Tilsett 
beregnet dose Pyceze (0,067 ml/L) ut fra volum i inkubator. Se egen 
prosedyre for behandling med Pyceze.  

• Rydd på plass, skyll og desinfiser utstyr etter bruk.  
 
Henvisning:  Brukerveileder med sikkerhetsanbefalinger for bruk av Pyceze oppbevares i egen 

perm med sikkerhetsdatblader i hylle på pauserom. 
Prosedyre; 6.5.1.4 Behandling med Pyceze.   
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Formål: Sikre god overlevelse og klekking av rognkjeksrogn.   
 
Omfang: Egg fra rognkjeks som inkuberes (klekkeri avdeling) ved Nordland Rensefisk.  
 
Ansvar: Røkter.  
 
Beskrivelse:  

• Utstyr: Klekkeinkubatorer 13 L, oksygen- og temperaturmåler. 
• Sjekk at vannutskiftningen er grei ved å sjekke flyten av vann over kanten av 

inkubatoren, temperatur loggføres. Belysning burde være lav, ikke ha på mer 
belysning enn nødvendig.  

• Befruktningsprosent vurderes på 100 døgngrader etter befruktning, og gjøres 
av leverandør ved kjøp av befruktet rognkjeksrogn.   

• Følg med når klekking starter, dette kan forventes rundt 270 døgngrader. Ved 
klekking varsles ansvarlig leder og eggene overføres til nye rengjorte 
inkubatorer. Steng vanntilførsel til inkubator, fjern slangen og fyll en bøtte med 
sjøvann som «rogn-kaken» overføres til. Hvis deler av «kaken» har områder 
med døde/ubefruktede egg kan disse fjernes nå. Ved klekking kan «kaken» 
brytes opp i mindre deler for å fremskynde klekkingen, en mest mulig 
synkronisert klekking er ønskelig. Rognen overføres til en ny inkubator (uten 
metallplate i bunnen) som er koblet til, og plassert på kanten av 
startfôringskar. Larver som klekkes og svømmer over kanten vil slik havne 
direkte i startfôringskar. Flow settes til 4 L/min ved klekking.  

• Mengden larver som overføres til ett kar bør ikke overskride 2 L egg. Det tas 
utgangspunkt i ca. 100 000 laver per kar basert på befruktningprosent 
(befruktningsprosent x L rogn x klekkeprosent). Målet er å ha fulle kar, slik at 
sidene på karet er dekt med larver, dette forminsker bakterievekst.  

• Ved klekking kan en del skum dannes på vannoverflaten fra næringsinnhold i 
rognen. Prøv å bryte vannoverflaten med tilsatt vann, og skummet vil 
forsvinne etter kort tid. Fjern eggeskall som gjenstår i inkubator før de siste 
larvene i inkubatoren overføres til karet ved å stenge flowen, koble fra begge 
slangene fra inkubatoren og skylle forsiktig. Obs! Flere rognkjekslarver i karet 
kan ha festet seg til slangen fra inkubatoren, vær sikker på at disse er fjernet 
før inkubatoren tømmes for vann og skylles.   

 
Henvisning:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Dokumentnr: 6.5.2.3 Dokument: Overføring av rognkjekslarver fra startfôring 
til larvekar (påvekst 1)  

Godkjent av: Lars Ulvan Dato: 14.04.2013 Utarbeidet 
av: 

Mads Lenes 

Endret av: Ane M. 
Thomassen 

Dato 
endret: 

20.09.2018 Revisjonsnr: 2 

Referanse:  Forskrift om drift av akvakulturanlegg(akvakulturdriftforskriften) av 17.06.2008 
 
 
Formål: Skånsom overføring av rognkjeslarver fra startfôringen (K-seksjon) til påvekst 1 (S-
hall).  
 
Omfang: Rognkjekslarver i en tidlig fase (startfôring) hos Nordland Rensefisk.  
 
Ansvar: Røkter.  
 
Beskrivelse:  

• Utstyr: Håv, 10-liters bøtte, temperatur- og oksygen-måler, vekt. 
• Forsikre deg om at karet som fisken flyttes fra er røktet i henhold til prosedyre 

”daglig røkting vha. hevert ved startfôring og påvekst 1 (S-hall)”, at karet de 
flyttes til er rent og klargjort i henhold til prosedyre ”rengjøring av kar” og at 
korrekt sil-størrelse er i limt i bunn av karet.  

• Fôring stoppes min. 20 min før flytting. Juster vannflow (oksygentilførsel) 
underveis ved flytting, en lav flow på rundt 10 L/min burde være tilstrekkelig. 
Husk å juster opp vanntilførsel igjen etter flytting, om det fortsatt skal være fisk 
igjen i karet! Oksygennivået i karet det flyttes fra skal kontrolleres underveis.  

• Plasser en ren og desinfisert 10 L bøtte med sjøvann på vekta og nullstill 
vekta. Senk vannivå i karet for å få lettere tilgang til fiskelarvene. Pass på så 
larvene ikke blir sugd fast til bunnsilen, ved å ha munken åpen for lenge av 
gangen (maks 10 sek). Bruk håv og overfør larver fra startfôringskar til bøtta. 
Ikke overfør for mange larver til bøtten på en gang, ca. 700 gram larver pr. 
bøtte er maksimal mengde. For høy tetthet av fisk eller for lang oppholdstid i 
bøtta vil føre til oksygenmangel og fiskedød.  

• Ta med bøtta til klargjort kar (påvekst 1 seksjon) og overfør larvene skånsomt 
ved å dyppe bøtta forsiktig ned i vannet til alle larvene har forlatt bøtta. Dette 
gjentas til alle larver er overført.   

• Mål snittvekt, beregn antall fisk (tell antallet per dl), og bestem biomasse. 
Beregn fôrmengde for karet. Dette gjøres ved å føre inn biomassen i 
produksjonsstyringsverktøyet på hoved PC.   

• Når alle larvene er overført til karet kontrolleres temperatur, oksygen og flow 
(vanntilførsel).  

• Rydd opp, vask og desinfiser utstyr. 
 
Henvisning:  Prosedyre; 6.5.3.13 Registering i produksjonsstyringsverktøy, 6.5.1.1 Rengjøring av 

kar, 6.5.2.5 Daglig røkting vha. hevert av startfôring og påvekst 1 (S-hall).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Dokumentnr: 6.5.2.4 Dokument: Fôring (levende-fôr og overgang til tørrfor) K-
seksjon (startfôring) 

Godkjent av: Lars Ulvan Dato: 09.10.2018 Utarbeidet 
av: 

Ane M. Thomassen 

Endret av:  Dato 
endret: 

 Revisjonsnr: 1 

Referanse:  Forskrift om drift av akvakulturanlegg(akvakulturdriftforskriften) av 17.06.2008 
 
 
Formål: Sikre vilkår for god vekst og helse hos rognkjekslarver og -yngel.  
 
Omfang: Rognkjekslarver ved startfôringsavdeling hos Nordland Rensefisk.  
 
Ansvar: Røkter.  
 
Beskrivelse:  

• Etter klekking og frem til dag 3 etter klekking fjernes kun eggeskal og dødfisk 
fra karbunn (prosedyre daglig røkting K-seksjon og påvest 1). Ved dag 3 etter 
klekking startes fôring med levende-fôr (Copepode - plankton). 

• Metallplater settes inn i tanker etter en ukes tid, for å gi fisken en større 
tilgjengelig overflate og begrensning av strøm i vannet. 

• Start med ca. 300 g cryo-plankton de første dagene og økt jevnt mot 600 g de 
siste dagene. Mengden fôr justeres etter tetthet av larver og vurdert appetitt. 
Svømmer larvene mye kan det tyde på at de er sultne. 

• Mengden copepoder hentes ut fra tank med flytende nitrogen på verksted. 
Bruk termo-vernehansker og vernebriller. Håv som benyttes til å hente opp 
copepodene fra tank desinfiseres og rengjøres ukentlig. Det frosne planktonet 
overføres straks til tank med sjøvann, og luftbobler for tining i 15 min. 
Copepodene filtreres over i bøtte. Tank og rist skylles med saltvann for å få 
med alt. De oppkonsentrerte copepodene tilsettes til tank nå med saltvann fra 
melketank (avkjølt og ~25‰ salinitet) og luftbobler i 15 min, før 
oppkonsentrering på rist gjentas. Tanken fylles deretter opp med sjøvann 
igjen (30 L per 600 g copepoder) og de oppkonsentrerte copepodene tilsettes 
for revitalisering i 6 timer før de mates ut.  

• Pumpene settes vanligvis på 10 min på/ 30 min av for å fôre ut beholdningen i 
tanken, men dette må justeres underveis etter mengden fôr. Kontroller at 
slangene er koblet til karet ved fôring og at pumpene er på, med rett 
innstilling.  

• Plastslangene og tanken som benyttes for fôring av copepoder rengjøres hver 
morgen med varmt vann.  

• Overgangen fra cryo-plankton til tørrfôr tar 3 dager, og utføres ca. 3 uker etter 
klekking. 30 g tørrfor fordeles i fôrautomaten hver 2 time på dagtid (hvor mye 
totalt?) og en gang på kveldsrunden. Mengden cryo-plankton halveres men 
revitaliseres fortsatt i samme mengde vann (fortynnes).  

• Flow økes fra ~5 L/min til 10-15 L/min 
• Etter overgangen til tørrfôr tilsettes 50 g tørrfôr til hvert kar 3 ganger for dag, i 

3 dager. Etter tre dager øk flow til 20 L/min. Vurder om fôr-mengden burde 
økes til 70 g basert på tetthet av larver i kar og oppførsel. Etter dette kan det 
trolig økes med ca. 10 g per uke. Husk at overfôring (mye fôrrester på 
karbunnen) vil føre til økt bakterievekst.  

• Ved bytte til tørrfôr fra cryo-plankton må det forventes at dødeligheten stiger. 
Rundt 300 per kar daglig er ikke uvanlig, hvis ikke dødeligheten vil reduseres 
etter en periode eller øker må daglig leder/ ansvarlig varsles.  

• Etter bytte til tørrfôr kan larvene være i tankene i 2-3 uker før bakterieveksten 
begynner å bli problematisk, og larvene må overføres til rengjorte kar i 
Påvekst 1 (S-hall) (se egen prosedyre), burde ikke overskride 6 uker i K-
seksjon etter klekking. Om det oppstår områder på karvegg uten larver kan 
dette tyde på bakterievekst i disse områdene, det kan hjelpe å tappe ut litt 
vann av karet og tørke de berørte områdene med papir, men dette er bare en 
midlertidig løsning.   

 
Henvisning:  6.5.2.3 Overføring av rognkjekslarver. 



 

 Dokumentnr: 6.5.2.5 Dokument: Daglig røkting vha. hevert ved startfôring (K-
seksjon) og påvekst 1 (S-hall) 

Godkjent av: Lars Ulvan Dato: 19.02.2012 Utarbeidet 
av: 

Leif H. Aksnes 

Endret av: Ane M. 
Thomassen 

Dato 
endret: 

20.09.2018 Revisjonsnr: 3 

Referanse:  Forskrift om drift av akvakulturanlegg(akvakulturdriftforskriften) av 17.06.2008 
 
 
Formål: Sikre vilkår for god vekst og helse hos rognkjekslarver og -yngel.  
 
Omfang: Rognkjekslarver og -yngel hos Nordland Rensefisk.  
 
Ansvar: Røkter.  
 
Beskrivelse:  

• Utstyr: hevert, håv, kost/mopp eller skrape, temperatur- og oksygen-måler, 
Finquel, bøtte til dødfisk, bøtte med sil i bunn, arbeidsklær og 
engangshansker. 

• Sjekk flow og kartilstand; tegn til bakterievekst – spesielt rundt fester til plater, 
virker fôrmengde god, og er dødeligheten som forventet? Ved forhøyet 
dødlighet skal daglig leder/ ansvarlig varsles. Juster vannutskiftning ved for 
lavt eller for høyt vann- og oksygen-nivå. Oksygennivået skal være over 75% 
(se egen prosedyre for kontroll av oksygennivå). Oksygenmetningen og 
temperaturen måles i munk, og registreres i skjema for daglig røkting.  

• Bruk hevert til å fjerne feces, eggeskall og dødfisk fra bunn av kar. Forsøk å 
gjøre dette forsiktig og systematisk for å ikke «virvle opp» restene på bunnen 
med heverten, dette vil bare spre bakterier. Ikke plasser heverten direkte i 
«hauger» med eggeskall osv. da den kan gå tett. Hvert kar skal ha hver sin 
hevert og håv. Om dette ikke er tilfellet må utstyret desinfiseres mellom bruk i 
hvert kar. Alt av utstyr desinfiseres etter bruk. Etter desinfisering skyll hevert 
med vann før røret settes til munnen for å skape «hevert effekt».  

• Fjern fôrrester, feces og dødfisk, fra karbunn vha. hevert. Heverten festes til 
bøtte med sil-bunn som illustrert i figur 1, husk å fylle i nytt vann i bøtte for 
hvert kar. Oppsamlet material i sil-bøtten skylles for å fjerne skitt og fôrrester 
før fisken overføres til en ny bøtte med rent vann for å skille dødfisk fra 
levende fisk. Ved å røre lett rundt i denne bøtten vil dødfisk, eggeskall ol. 
samles i midten og kan fjernes med håv eller en liten hevert, og overføres til 
dødfiskbøtte.  

• Tørk av/vask utsiden av fôrautomatene, vannutløpet og spesielt festene til 
platene i nærheten av vannoverflaten da dette er steder hvor bakterievekst 
har vist seg å oppstå først. Dette er spesielt viktig i K-seksjonen.  

• Flush med munken og bruk kost for å fjerne fôrrester og annen begroing på 
karkanten og bunnflate ved behov. I K-seksjonen burde munken/sluket brukes 
minst mulig, la derfor restene «samles selv», og fjern med hevert. I Påvekst 1 
(S-hall) kan munk/sluk benyttes for å samle/fjerne rester, men la ikke suget 
stå på mer enn 5-10 sek for å forhindre at larver suges fast på silen. 

• Kontroller at karene får riktig fôr. Både mengde, sammensetning og type. 
Mengden fôr blir beregnet ut fra karets biomasse i produksjonsstyringsverktøy 
på hoved PC, og justeres etter behov. Se egen prosedyre for fôring i K-
seksjon – bruk av levende fôr og overgang til tørrfôr.   

• Tell dødfisken fra de respektive karene. På larvestadiet gjøres dette ved å ta 
ut 100 ml fra et kjent volum (bøtta med dødfisk). Tell de døde larvene i 100 ml 
og gang opp slik at du får et estimat over døde larver i det totale volumet.  Når 
fisken blir stor nok (ca 0,3 g) (eller ved lav dødlighet) blir antall dødfisk telt en 
og en. Dødfisken overføres til dødfiskkvern umiddelbart. 

• Spyl av og desinfiser utstyr som har blitt brukt. Dette gjøres mellom bruk hvert 
kar. Rydd så på plass. 

• Register dødfisk, oksygen, temperatur, flow, fôrmengde, fôrtype ol i skjema for 
daglig røkting.  

 
 



 

Henvisning:  Skjema; 8.2.1 Daglig røkting, 8.2.2 daglig røkting K-seksjon. 
 Prosedyre; 6.5.3.6 Kontroll av oksygennivå, 6.5.2.4 Startfôring levende fôr, 6.5.3.11 

Ensilering av død og avlivet fisk.   
 
 

 
 
Figur 1: Illustrasjon av hvordan hevert festes til bøtte med sil (vann i bunnen) ved røkting av kar i K-
seksjon og Påvekst 1 (S-hall).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prosedyrer produksjon  
 

6.5 3 Påvekst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Dokumentnr: 6.5.3.1 Dokument: Daglig røkting påvekst avdelinger 

Godkjent av: Lars Ulvan  Dato: 14.04.2013 Utarbeidet 
av: 

Mads Lenes 

Endret av: Ane M. 
Thomassen 

Dato 
endret: 

19.09.2018 Revisjonsnr: 2 

Referanse:  Forskrift om drift av akvakulturanlegg(akvakulturdriftforskriften) av 17.06.2008 
 
 
Formål: Sikre god helsestatus hos rognkjeksyngel.   
 
Omfang: Produksjon av rognkjeksyngel hos Nordland Rensefisk.  
 
Ansvar: Røkter.   
 
Beskrivelse:  

• Utstyr: Håv, røktekost, temperatur- og oksygenmåler, vekt, dødfiskbøtte med 
bedøvelsesmiddel, og engangshansker.  

• Sjekk kartilstand med tanke på fôrrester, vannkvalitet, skadet fisk og aktivitet 
(beveger fisken seg mye/lite/aggressiv/passiv). 

• Mål temp. og oksygenmetning (%) i karene (måles i munk). Oksygennivået 
bør holdes over 75%, se prosedyre for kontroll av oksygennivå.  Vann- og 
oksygennivå justeres med vanntilførsel (flow). Målingene registreres i skjema 
for daglig røkting.  

• Fjern fôrrester og feces fra hele karbunnen ved bruk av røktekost, og/eller 
flushing med munk. Pass på at skaftet ikke holdes over andre kar, da vann 
kommer ut av enden på skaftet etter røkting. Bunnen av skaftet skal alltid 
være vendt ned når plassert i stativet, slik at delen av skaftet som skal oppi 
karet ikke kommer i kontakt med gulvet. 

• Åpne avløp for å fjerne fôrrester ol. ved å løfte opp munken, ikke la avløpet 
stå åpent i mer enn ca. 30 sek for større fisk i påvekst 2 og 3 (Y- og ny-hall) 
og ikke mer enn 10 sek for fisk i påvekst 1 (S-hall) da forlenget «flushing» kan 
føre til at fisken suges fast på silen.  

• Dødfisk vil ligge på bunnen av karet og fjernes ved hjelp av håv og overføres 
til dødfiskbøtte med bedøvelsesmiddel. 100 mg Finquel pr 1 L sjøvann 
benyttes, 300 mg for umiddelbar avlivning i henhold til prosedyre for 
bedøvelse av rognkjeks. Syk og skadet fisk fjernes også. Antall dødfisk og 
svimere registeres i skjema for daglig røkting. Dødfisk destrueres umiddelbart 
ved ensilering etter røkting. 

• Ved økt dødelighet og mistanke om sykdom varsles daglig leder eller 
nærmeste ansvarshavende.  

• Gi fôr til fisken ved bruk av fôrautomat: vei ut korrekt mengde registrert fôr, og 
rett sammensetning (beregnet ut fra biomassen i karet vha. 
produksjonsstyringsverktøy). Mengden fôr kan justeres etter behov (virker fisk 
mett, er det mye fôr på bunnen av karet osv.).   

• Rydd opp, vask/desinfiser utstyr. Kost og håv skylles før de dyppes i 
desinfisering og settes på plass. Skyll også av «probe» som måler 
oksygennivået i karet, denne må holdes ren for korrekt måling av O2 %.  

 
Henvisning:  Sikkerhetsdatablad for Finquel vet. oppbevares i egen perm i hylle på oppholdsrom, 

og oppsummering av databladet oppbevares sammen med kjemikalie i de ulike 
avdelinger.   

  Skjema; 8.2.1 Daglig røkting. 
  Prosedyre; 6.5.3.11 Ensilering av død og avlivet fisk, 6.5.3.8 Bedøvelse av rognkjeks. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Dokumentnr: 6.5.3.2 Dokument: Gjennomsnittsvekt av rognkjekslarver og -
yngel 

Godkjent av: Lars Ulvan Dato: 14.04.2013 Utarbeidet 
av: 

Mads Lenes 

Endret av: Ane M. 
Thomassen 

Dato 
endret: 

14.09.2018 Revisjonsnr: 2 

Referanse:  Forskrift om drift av akvakulturanlegg(akvakulturdriftforskriften) av 17.06.2008 
 
 
Formål: Gjennomsnittsmålinger for å beregne biomasse i tanker/kar med rognkjekslarver og 

rognkjeksyngel.  
 
Omfang: All rognkjeks som holdes ved Nordland Rensefisk.  
 
Ansvar: Røkter.  
 
Beskrivelse:  

• Utstyr: Vekt, håv, målebeger/bøtte (forsikre deg om at alt utsyr er rengjort og 
desinfisert).  

• Fyll bøtte/målebeger med vann fra karet du skal veie fisk fra, og noter vekt i 
skjema. Bruk håv for å samle inn et utvalg fisk (ca 50 stk), og overfør til 
målebeger/bøtte. Noter vekt på fisk i skjema for snittvekt. Tell antall fisk ved 
overføring av fisk tilbake til karet. Noter antall fisk i skjema. 

• Målingen gjentas 3 ganger. Prøv å ta ut fisk fra flere områder av karet på 
grunn av størrelsesforskjeller (vegg, bunn, midt i vannmassene). Ved store 
forskjeller i gjennomsnittsvekt utføres veiingen flere ganger, til man føler at det 
er gjort tilstrekkelig antall målinger.  

• Beregn gjennomsnittsvekt ved å dividere vekt fisk med antall fisk: X g fisk/ # 
fisk. Dette gjøres for hver måling. Adder samtlige gjennomsnittsvekt målinger 
og divider på antall målinger (snitt1 + snitt2 + snitt3)/3. Vekt og antall føres inn 
fra skjema til produksjonsstyringsverktøy som beregner snittvekten.  

• Hender skal desinfiseres med tilgjengelig hånddesinfeksjonsmiddel for måling 
av hvert nytt kar, det samme gjøres med bøtte/målebeger. Dette er for å 
forhindre spredning av potensiell smitte mellom kar.   

• Rydd, vask, desinfiser alt av utstyr. Husk å skyll utstyr i ferskvann før 
desinfisering.  

 
Henvisning:   Skjema 8.2.3 Snittvekt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Dokumentnr: 6.5.3.3 Dokument: Vugge-sortering av rognkjeksyngel fra 
påvekst 1 (S-hall) 

Godkjent av: Lars Ulvan  Dato: 14.04.2013 Utarbeidet 
av: 

Mads Lenes 

Endret av: Ane M. 
Thomassen 

Dato 
endret: 

20.09.2018 Revisjonsnr: 2 

Referanse:  Forskrift om drift av akvakulturanlegg(akvakulturdriftforskriften) av 17.06.2008  
 
 
Formål: Sortering av små rognkjeksyngel (påvekst 1) med henhold til fiskens størrelse.   
 
Omfang: Rogkjeksyngel fra påvekst 1 hos Nordland Rensefisk.  
 
Ansvar: Røkter.  
 
Beskrivelse:  

• Utstyr: sorteringsvugge, håv, to ledige fiskekar, vekt, bøtte, fiskepumpe. 
• Kontroller at temperatur i vannet fisken flyttes til er så lik som temperaturen i 

vannet de flyttes fra. Sjekk vanntilførsel/ flow og oksygen i de karene fisken 
flyttes til. Karet skal også være rengjort i henhold til prosedyre før det fylles 
med vann. Før fisken sorteres skal karet fisken flyttes fra røktes etter 
prosedyre for daglig røkting.  

• For å beregne størrelse på sorteringsnettet i vuggen tas det ut ca 100 fisk for 
snittmålinger mht. bredde. En «prøve sortering» anbefales for å forsikre at 
snittmålinger stemmer med ønsket sortering.  

• Fiskepumpe med vannavskiller benyttes for å flytte fisk fra kar til. 
sorteringskar.  

• Plasser sorteringvugge i karet hvor den minste sortering er ønsket. Pump fisk 
over til sorteringsvugge. Vurder mengde fisk i vuggen for å få en god 
sortering. Beveg vuggen (vuggebevegelse) slik at den minste fisken svømmer 
gjennom vuggen og ned i karet. Når vuggen en tømt for den minste fisken, 
flytt så vuggen over i det andre karet hvor den største fisken fra sorteringen 
skal oppholde seg. Snu vuggen forsiktig på hodet og se at alle fiskene blir 
overført. Gjenta dette til all fisken i karet er sortert.  

• NB! Kontroller oksygennivået i sorteringskarene under hele prosessen. 
• Fisken overføres til oppholdskarene etter sorteringen med håv og bøtte fra 

sorteringskarene.  
• Etter at alle larvene er overført tas fisk ut til snittveiing i hht. prosedyre, for å 

beregne karets biomasse. Telles fisken i bøtten ved flytting?  
• Mål temp og oksygen, og sjekk flow. Fôrmengden beregnes i 

produksjonsstyringsverktøyet på hoved PC ved å legge inn biomassen.  
• Rydd, vask og desinfiser alt brukt utstyr. 

 
Henvisning:  Prosedyrer; 6.5.3.1 Daglig røkting, 6.5.3.2 Gjennomsnittsvekt av rognkjeksyngel, 

6.5.1.1 Rengjøring av kar.   
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Referanse:  Forskrift om drift av akvakulturanlegg(akvakulturdriftforskriften) av 17.06.2008  
 
 
Formål: Mest mulig skånsom overføring og sortering av større rognkjeksyngel ved hjelp av 

pumpe og sorteringsmaskin.  
 
Omfang: Rognkjeksyngel fra påvekst avdelinger hos Nordland Rensefisk.  
 
Ansvar: Røkter.  
 
Beskrivelse:  

• Utstyr: pumpe, riktig dimensjonerte slanger, desinfeksjonsmiddel.  
• Klargjør pumpe; sjekk at den er desinfisert og klar for flytting av rognkjeks i 

samme generasjon ved å sjekke hvilken generasjon som ble sortert/flyttet sist. 
Om nødvendig desinfiser pumpe og tilhørende slanger. Dette gjøres ved at 
desinfeksjonsmiddel pumpes inn i pumpe og holdes der i 10 min, før pumpe 
og slanger skylles med vann før bruk.   

• Ved flytting av fisk benyttes kun pumpe med vannavskiller, ved sortering 
kobles sorteringsmaskin og teller også på.  

• Sorteringsmaskin stilles inn i henhold til fiskestørrelse og ønsket fordeling 
etter sortering. De tre kanalene justeres ved hjelp av måleverktøy (avstand 
mellom rullene). 

• Tellerens linser må rengjøres før bruk for nøyaktig telling, og stilles inn etter 
forventet fiskestørrelse. Telleren er ikke beregnet for bruk på rognkjeks, og 
fører ikke nøyaktig telling for fisk under 40 g. For å oppnå mest mulig korrekt 
telling benyttes verdiene som oppført i tabellen under.  
 

Snittvekt fisk (g) Registrert størrelse på teller (g) 
5-10 1-1,5 
2-5 0,7-1,0 
0,5-2 0,3-0,6 

 
• Før flytting av rognkjeks fjernes fôrvegg fra aktuelt kar slik at fôring stanses, 

for å unngå unødvendig skitt under flytting av fisk. Dette bør gjøres ca 30 min 
før flytting.  

• Legg slangen i det aktuelle karet, og sørg for at slangen er godt festet til karet, 
slik at den ikke risikerer og skli ut under flytting av fisk. Det er viktig å plassere 
slangen godt, slik at den ligger minst mulig i veien for andre arbeidere. Dra ut 
slangen mest mulig og unngå kveiler. Slangen skal IKKE plasseres i trapper 
eller «sperre av» deler av gangbane, da dette kan påvirke fremkommeligheten 
for andre kolleger.   

• Det er viktig å plassere slangen i karet slik at fisken ikke kan kollidere med 
vegger i kar ol. når den kommer ut av slangen etter sortering/ flytting. Det er 
også svært viktig å huske å sette på vanntilførsel (flow) på slangen fra 
sorteringsmaskinen til karet.  

• Unngå for høy hastighet på fisken gjennom slangene ved pumping. Her må 
spesifikt mål settes opp.   

• Når slangen er koblet til pumpen aktiveres «primer» for å tømme pumpen for 
luft. Når vann er kommet til pumpen, start selve pumpen.  

• Pass på at ikke for mange fisk kommer inn i slangen på en gang, da dette kan 
føre til klem og tette pumpen (fiskedød). Tapp ut av karet litt etter litt, og bruk 
eventuelt en «skrape» for skånsomt å fjerne fisk fra karvegg, og få med flere 
fisk.  

• Sørg for at karet fisken overføres til er klargjort i henhold til prosedyre for 
rengjøring av kar.    



 

• Rydd opp etter deg. Slanger skal skylles og kveiles opp etter bruk.  
Valg av pumpe og slangestørrelse: 

• Fra påvekst 1 og 2: Ved flytting og sortering av fisk opptil 8 g brukes pin-pin 
fiskepumpe med tilkoblede 2,5 tommers (63 mm slanger). Over 8 g benyttes 
aqua-life fiskepumpe med tilkoblede 3 toms (75 mm) slange. 

• Internt i påvekst 2 eller 3: Aqualife pumpe med tilkoblet 100mm slange, for å 
unngå klemming av fisk. 

 
Henvisning:  Prosedyre; 6.5.1.1 Vasking av kar.   
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Referanse:  Forskrift om drift av akvakulturanlegg(akvakulturdriftforskriften) av 17.06.2008  
 
 
Formål: Sikre god helsestatus hos rognkjeksyngel ved best mulig gjennomføring av 
vaksinering.  
 
Omfang: All rognkjeksyngel (rundt 10 g) ved Nordland Rensefisk.  
 
Ansvar: Røkter, vaksinatører.   
 
Beskrivelse:  

• Utstyr: pumpe, rett dimensjonerte slanger, tau, vaksinasjonskar, dødfiskbøtte 
med Finquel, vannavskiller.  

• OBS: sørg for at vaksinatørene følger våre prosedyrer, spesielt hygiene ved 
rett bruk av sluser (desinfisering, sko-fri sone, rett kles- og skotøy osv.).  

• Bedøvelse av rognkjeksen benyttes ikke før vaksinering i henhold til 
bedriftens risikovurdering. Se «Vaksinemanual til rognkjeks» fra Pharmaq for 
nærmere beskrivelse.  

• Fôring av rognkjesyngel stoppes minimum 1 dag (10 døgngrader) før 
vaksinasjon.  

• Vaksinen ristes og legges i romtemperatur dagen før den skal benyttes, for å 
få en homogen løsning. Ved mottak av vaksine kontrolleres det at 
temperaturen ikke har vært over 8°C under sending, før den lagres i eget 
kjøleskap for reseptbelagte midler frem til bruk.  

• Ved vaksinering registreres vaksinens produktnr. av vaksinatører i eget 
skjema «Daglig vaksinering» oppbevart i Nordvaks internkontroll for Nordland 
Rensefisk. Daglig leder skal kontrollere at dette skjemaet er godkjent og ferdig 
utfylt av vaksinatører etter at vaksineringen er fullført.  

• Rognkjeksen må være sortert før vaksinering, slik at størrelsen er mest mulig 
lik for fisken som skal vaksineres. Se egen prosedyre for flytting og sortering 
for rognkjeks ved påvekst avdelinger. Snittveksten bør ligge rundt 10 g ved 
vaksinering, fisk under 8 g skal ikke vaksineres.   

• Ved vaksinering flyttes fisk fra kar til et mindre bufferkar ved 
vakinasjonsstasjon.  

• Slangen fra pumpen heises med tau opp til vaksinasjonskar. Vannavskiller 
kobles på utløpet av slangen til bufferkaret.  

• Om et helt kar skal tømmes kan slange kobles til nederst på kar fra påvekst 2 
(Y-hall) ved at karets propp fjernes. Om karet ikke blir helt tømt stenges ventil. 
Proppen er ikke mulig å sette inn igjen, så sil settes inn i stedet. Her er det 
viktig å ikke bare stoppe pumpe umiddelbart, men la vann strømme gjennom 
pumpe og slanger etter at sil er satt inn for å skylle ut rognkjeks som fortsatt 
befinner seg inni slanger.  

• En ansatt ved bedriften blir dedikert til å håve fisk fra bufferkar til 
vaksinasjonsbordet, og være sammen med vaksinatørene. Her er det viktig 
med god kommunikasjon med vaksinatører slik at fisken ikke oppholder seg 
mer enn maks 2 min på bordet ved for aktiv håving av fisk. Vedkommende 
som står sammen med vaksinatørene er ansvarlig for å ta tiden for fiskens 
opphold på vaksinasjonsbordet minst 3 ganger ila. dagen for å kontrollere at 
det ikke overstiger 2 min. Vedkommende skal også kontrollere stikkpunkt.  

• En slange kobles til saltvannsrenne på vaksinasjonsbord, og føres så dirkete 
som mulig over til utvalgt kar for ferdigvaksinert fisk. Slangen skal ikke ligge i 
veien for andre. Sørg for at karet den ferdig vaksinerte fisken overføres til er 
klargjort i henhold til prosedyre for rengjøring av kar. En «skimmer» plasseres 
på vannoverflaten av karet til den ferdig vaksinerte fisken, da vaksinen er 
oljebasert og vil skape en hinne på vannoverflaten.   



 

• En egen dødfiskbøtte med Finquel bedøvelsesmiddel plasseres ved 
vaksinasjonsbord slik at vaksinatører kan sortere unna syk/død/skadet fisk 
underveis.  

• Stamp med kontinuerlig vanntilførsel plasseres ved vaksinasjonsbord for å 
sortere unna for små rognkjeks, <8 g til halefinnebasis (etter brukermanual for 
vaksine). Oksygennivået måles regelmessig i oppsamlingskaret. Fisken 
overføres skånsom i bøtter til klargjort kar. Fisken telles og snittveiing 
gjennomføres før overføring til kar.   

• Etter vaksinering; sørg for at det ikke er fisk igjen i noen slanger. Pumpen har 
ventiler som gjør det mulig å tømme slanger opp til vaksinasjonsstasjon. La 
gjerne slangen fra vaksinebordet stå med vann over natt for å være sikker på 
at all fisk er kommet ut. 

• Rydd opp etter deg selv, og vaksinatørene. Kveil opp slanger som ikke lenger 
er i bruk, og desinfiser utstyr som har blitt brukt.  

 
Henvisning:  Prosedyre; 6.5.3.4 Overføring og sortering av rognkjeks vha. pumpe og 

sorteringsmaskin, 6.5.1.1 Vasking av kar, Vaksinemanual til rognkjeks - Pharmaq 
 

 
Figur 1: Rett stikkpunkt for vaksinering av rognkjeks, illustrert av blå markering. Hentet fra Pharmaq 
vaksinemanual for rognkjeks.  
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Formål: Sikre god fiskehelse gjennom kontroll av akseptabelt oksygennivå i tråd med 

tilgjengelig lovgivning, veiledninger og erfaringer.    
 
Omfang: Alle kar med Rognkjeks hos Nordland Rensefisk.  
 
Ansvar: Røkter.  
 
Beskrivelse:  

• Oksygennivået registreres hver dag som en del av den daglige røktingen.  
• Oksygennivået skal holdes over 75% for alle avdelinger, dette kontrolleres 

daglig med oksygenmåling, justering av vanntilførsel (flow) og 
oksygentilsetning til vannet. Hvis dette ikke er mulig grunnet problemer med 
oksygeneringen, høy tetthet i karet ol. benyttes figur 1. Figuren er basert på 
Mattilsynets anbefalinger for vannkvalitet, og viser nødvendig oksygennivå 
basert på vannets temperatur. Eksempelvis vil dette si at om vannet holder 
10°C skal oksygennivået ikke være lavere enn 60%. Hvis dette er tilfellet 
(befinner oss i gult felt på figuren) må tiltak iverksettes for å øke 
oksygennivået se egen prosedyre for tilsetning av oksygen, hendelsen 
rapporteres til daglig leder eller nærmeste ansvarshavende og avvik føres for 
forbedringer.  

• Målet er å holde oksygennivået stabilt over 75%, men avvik føres i henhold til 
«gult-område» som vist i figur.  

• For påvekst 2 og 3 avdelingen (Y- og ny-hallen) er automatisk oksygenmåling 
installert. Ved daglig røkting må det kontrolleres at disse verdiene er innenfor 
det ønskede nivået, og at oksygenmåleren er korrekt plassert. Alle de 
automatiske oksygenmålerne skal være plassert likt; 0,5 m fra vegg og bunn i 
karet, og skal tørkes av/ spyles daglig for å forsikre nøyaktige målinger. Det er 
viktig at sensoren henger bak innløpet. Ukentlig må målingene kalibreres/ 
kontrolleres ved at manuell oksygenmåling foretas og sammenliknes med 
verdier fra den automatiske oksygenmåleren.  

• For de andre avdelingene er oksygenmålingene manuelle. Oksygenmålingen 
gjøres i munken for å unngå potensiell smittespredning. OBS; målingen må 
ikke gjøres i det innerste røret i munken (men mellom inner- og ytterrøret) da 
vannfallet fører til økt oksygenering av vannet og unøyaktige målinger. Hver 
avdeling (hall) har hver sin temperatur- og oksygenmåler.  

 
Henvisning:  Prosedyre; 6.5.3.1 Daglig røkting, tilsetning av oksygen. 

Vedlegg til mattilsynets høringsbrev – om vurdering av vannkvalitet etter 
akvakulturforskriften. 

 



 

 
Figur 1: Vurdering av nødvendig oksygennivå i vannet basert på vannets temperatur. Oksygennivået 
burde ikke være i gul sone over lengre perioder, tiltak må iverksettes, avvik registreres og forbedringer 
vurderes. Ved oksygennivå så lavt som rød sone må strakstiltak iverksettes. Laveste anbefalte 
oksygennivå er markert ved 8, 10, 12 og 14°C. Oksygennivået burde ikke overstige 100%, tiltak må 
iverksettes skulle dette skje. Figuren er basert på mattilsynets anbefalinger for vannkvalitet knyttet til 
akvakulturdriftforskriften. 
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Formål: Sikre best mulig fiskehelse gjennom å forhindre for høy biomasse av rognkjeks per 

kar.   
 
Omfang: All rognkjeks hos Nordland Rensefisk.   
 
Ansvar: Røkter.   
 
Beskrivelse:  

• Det er viktig å kontrollere/ begrense biomassen i de individuelle kar for å ikke 
oppnå en for høy eller for lav biomasse. Både i kar med for høy og for lav 
tetthet blir halenapping etterhvert et problem. En for høy biomasse fører også 
til redusert vannkvalitet, økt smittepress og flere partikler i vannet. De første 
ukene etter klekking er det også veldig viktig at all fisken har sitteplass for 
normal utvikling av sugekoppen.  

• Når fisken flyttes fra K-seksjonen til S-hallen gjøres detter i bøtter (etter 
prosedyre for flytting av rognkjekslarver), det gjøres minst 3 
gjennomsnittsmålinger av fisken per kar, og hver bøtte med fisk veies. Slik 
bestemmes biomassen i karet første gang. Deretter utføres ukentlige 
gjennomsnittsmålinger for å holde kontroll med karets biomasse.  

• Produksjonsstyringsverktøyet på hoved PC for de ulike avdelinger vil vise 
biomassen til hvert kar. Dette har en innlagt varslingsfunksjon som vises som 
rødt felt ved for høy biomasse i karet. Følgende tetthetsgrenser er oppgitt 
basert på fiskens størrelse; 
 
Vekt Rognkjeks Biomasse i kar  
Under 0,5 g 18 kg/m3 
0,5 – 1,5 g 24 kg/m3 
1,5 – 3 g 29 kg/m3 
3 – 6 g 35 kg/m3 
Over 6 g  40 kg/m3 

  
• Produksjonsstyringsverktøyet vil også gi varsling for påvekst 1 (S-hall) når 

fisken har opphold seg 1 mnd i samme kar. Dette er for å sikre at sortering av 
fisken blir gjennomført regelmessig, da veksthastigheten og følgende 
størrelsesforskjellen er stor mellom fiskene på dette stadiet.  

 
Henvisning:   
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Formål: Sedasjon (rask anestesi) og avlivning av rognkjeksyngel.   
 
Omfang: Rognkjeksyngel hos Nordland Rensefisk.   
 
Ansvar: Røkter.  
 
Beskrivelse:  

• Utstyr til bruk: Finquel vet. målebeger, vekt, bedøvelseskar, oppvåkningskar, 
engangshansker, vernebriller. 

• Lag en stamløsning med 100 g Finquel pr. liter vann (ved bruk av ferskvann 
må løsningen buffres med like mengder natrium bikarbonat). 

• Bland 10 ml stamløsning pr 10 L vann i bedøvelseskar og bland godt for å 
oksygenere bedøvelsesløsningen. 

• Plasser fisken i bedøvelseskar i 4-12 min. Gjør en vurdering om fisken virker 
tilstrekkelig bedøvet. Når fisken er helt rolig og ikke reagerer på berøring av 
halefinne, antas fisken og være tilstrekkelig bedøvet.   

• Når behandlingen av fisken i bedøvet tilstand er ferdig flyttes fisken over i 
oppvåkningskar, bestående av friskt sjøvann. 

• Når fisken har oppnådd normal tilstand flyttes den til et nytt klargjort kar. 
 
 

• Ved tillaging av bedøvelsesmiddel til «dødfisk-bøtte» ved daglig røkting, lages 
det til 100 mg Finquel per 1 L sjøvann. Dette vil bedøve rognkjeksen, og ta 
livet av den etter ca. 10 min. Ved umiddelbar avlivning benyttes 300 mg 
Finquel per 1 L sjøvann (OBS: burde ikke være mer enn 50 fisk per L 
bedøvelse).    

 
Henvisning:  Sikkerhetsdatablad for Finquel vet oppbevares i egen perm i hylle på oppholdsrom. 

Oppsummering av databladet oppbevares sammen med kjemikalie i de ulike 
avdelinger.   
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Formål: Sikre best mulig behandling av syk rognkjeks og tiltak ved økt dødelighet for å 

begrense problemet.   
 
Omfang: Sykdomsutbrudd hos rognkjeks ved Nordland Rensefisk  
 
Ansvar: Røkter, daglig leder, veterinær.   
 
Beskrivelse:  

• Utstyr: hevert, håv, temperatur, oksygen-måler, Finquel, bøtte til dødfisk, 
målebeger, arbeidsklær og engangshansker.  

• Daglig, og første oppgave på morgenen fjerning av evt. døde/syke fisk fra kar, 
disse overføres til dødfiskbøtte med Finquel for avlivning. Avlivet fisk 
overføres til dødfiskkvern for ensilering umiddelbart, dette gjelder også 
medisin behandlet fisk. Antall dødfisk og svimere registreres som en del av 
den daglige røktingen i skjema. Observasjoner som ytre skader på fisken ol. 
noteres. Se mer detaljert beskrivelse i prosedyre for daglig røkting av de ulike 
avdelinger.     

• Hvert kar skal ha eget utstyr som desinfiseres før og etter bruk. 
• Ved økt/høy dødelighet vurderes karsituasjonen; Hvilke fisker virker rammet? 

Er det mulig å identifisere årsaken til problemet? Virker pumper, vakumluftere 
(fjerner alle gasser i vannet bla. nitrogen), filter og ev. varmepumpe? Dersom 
de fysiske parameterne virker normale (flow, temperatur, oksygen og 
nitrogen) bør andre årsaker vurderes. Opphopning av nitrogen kan skje ved 
problemer med inntak av vann og mangelfull funksjon av vakumluftere, dette 
gir først utslag på fiskens finner. Uttak av fisk for histologisk og bakteriologiske 
prøver og/ eller vannprøver bør vurderes da forurenset vann kan være en 
årsak. Daglig leder eller nærmeste ansvarshavende varsles og kontakter 
veterinær for nærmere analyse av fiskehelse og vannkvalitet.   

• Vurder videre oppfølging og lag en framdriftsplan. Gjelder dødeligheten bare 
ett eller noen kar, isoleres disse og utstyr som skal brukes merkes godt slik at 
det ikke blir brukt i kar med frisk fisk. Desinfiseringsrutiner innskjerpes.  

• Behandling med Pyceze, Formalin eller Addi-Aqua vurderes (se egen 
prosedyre for behandling med disse).  

• Alt av utstyr MÅ vaskes og desinfiseres godt. Hold avdelingene ryddig, da er 
det også lettere å holde det rent.  

 
 
Henvisning:  Prosedyrer; 6.5.3.1 Daglig røkting, 6.5.3.10 Håndtering av syk og medisinfôret fisk, 

6.5.1.4 Behandling med Pyceze, 6.5.1.5 Behandling med Addi-Aqua, 6.5.1.6 
Behandling med Formalin. 
Skjema 8.2.1 Daglig røkting.   
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Formål: Sikre god helsestatus for rognkjeks og korrekt håndtering av medisinfôr og 

medisinfôret fisk i henhold til gjeldene lover/forskrifter og avtaler.   
 
Omfang: All syk rognkjeks som behandles med medisinert fôr eller liknende.  
 
Ansvar: Røkter, veterinær og daglig leder.   
 
Beskrivelse:  

• Ved bruk av medisinfôr skal verneutstyr benyttes; hansker og støvmaske. 
• Ved mistanke om sykdom kontaktes veterinær i henhold til prosedyre for tiltak 

ved sykdom og økt dødelighet. Veterinær stiller diagnose, gir resept og 
bestiller medisinfôr fra Skretting.  

• Fôret sendes på raskest mulig måte, eventuelt benyttes medisinfôr fra 
beredskapslager.  

• Medisinfôret som holdes som beredskapslager oppbevares kjølig, lukket og 
på egen hylle i kjøleskap for reseptbelagte midler. 

• Utgått medisinfôr behandles som spesialavfall og sendes i angitte beholdere 
(«gulbokser») og destrueres av HAF. Det samme gjelder for tomme sekker 
med medisinfôr, disse oppbevares i lukket beholder inntil avhenting.   

• Resepten beskriver dosering og bruk av medisinfôret. 
• Under behandling oppbevares medisinfôret i lukket pose, adskilt fra resten av 

fôret, på et godt ventilert område. 
• Medisinfôret skal mates ut for seg selv, og IKKE blandes med det vanlige 

fôret. Ved bruk av medisinfôr mates dette fôret ut på dagtid, normalt fôr 
beregnes (redusert dose) og gjøres klar til kveldsrunde for mating da.  

• Kar som mottar ulike behandlinger registreres i skjema for daglig røkting og 
føres inn i produksjonsstyringsverktøy for sporbarhet av behandling.  

• Fisk som har blitt behandlet med medisinfôr holdes tilbake i 500 døgngrader 
før salg. 

• Død og avlivet fisk som har mottatt behandling skal ensileres sammen med 
annet bioavfall i dødfisk-kverna. Hordafôr varsles om dette i henhold til avtale.  

 
Henvisning:  Felleskatalogen – Oxolinsyre vet.: Skretting 
  Prosedyre; 6.5.3.9 Tiltak ved sykdom og økt dødelighet 
  Skjema; 8.2.1 Daglig røkting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Dokumentnr: 6.5.3.11 Dokument: Ensilering av død og avlivet fisk 

Godkjent av: Lars Ulvan Dato: 01.03.2012 Utarbeidet 
av: 

Ingrid Overrein  

Endret av: Ane M. 
Thomassen 

Dato 
endret: 

14.09.2018 Revisjonsnr: 2 

Referanse:  Forskrift om drift av akvakulturanlegg(akvakulturdriftforskriften) av 17.06.2008 
Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum 
(animaliebiproduktforskriften) av 14.09.2016 

 
 
Formål: Forebygge smitte og sikre kategori 2 ensilasje/bioavfall i henhold til kontrakt med 

Hordafor og GMP krav.   
 
Omfang: Død og avlivet rognkjeks ved Nordland Rensefisk.   
 
Ansvar: Røkter.   
 
Beskrivelse:  

• Død og avlivet fisk og evt. avfall etter obduksjon bæres ut til dødfisk kvern 
umiddelbart.  

• Verneutstyr til bruk ved tilsats av fisk i dødfisk kvern: hansker, frakk/kjeledress 
og vernebriller/ansiktsskjerm. Se sikkerhetsdatablad for bruk av maursyre 
(Helm FS +).  

• Kvern tank (type Stette mod 8974) brukes ved anlegget. Kvern kjøres i 5 
minutter ved hver tilsats av fisk. Bryter med timer finnes i vannbehandlingsrom 
i påvekst 3 avdeling (ny-hall). Kverning av ensilasjen er viktig for at syren skal 
trenge inn i nylig tilsatt fisk, og at bein ol. ikke skal synke til bunns i kvern-
tank, en jevn ensilasje er ønskelig. Dette er spesielt viktig ved avhenting av 
ensilasje.   

• Ved ensilering bør syretilsatsen ligge på ca 2% (v/v) og pH verdien rundt 3,8. 
Ved pH lavere enn 3 forhindres autolysering, hvor enzymer naturlig tilstede i 
fisken bidrar til nedbrytning av biomassen, ved pH over 4,5 kan forråtnelse 
oppstå, noe som reduserer kvaliteten på ensilasjen.  

• Kvern forberedes ved tilsetting av 25 L maursyre med antioksidant (Helm FS) 
deretter kan biologisk materiale tilsettes. Syremengde burde ligge rundt 2,5% 
av avfallsmengden (masse fisk). pH måles periodevis og før avhenting av 
ensilasje. Helm FS; maursyre 85% styrke benyttes for justering av pH.   

• Når kverna er full kontaktes Aquarius for å avtale tid for avhenting av den 
ensilerte biomassen i henhold til kontrakt (Hordafôr-Nordland Leppefisk 
inngått 1.mars 2012). Spesifikasjoner ved avhending av ensilasje: pH skal 
ikke overskride 3,8 ved levering. Registreres som bioavfall (ikke 
oppdrettsensilasje kat. 2) ved innhold av medisinrester eller andre kjemikalier. 

 
Henvisning:  Sikkerhetsdatablad for maursyre Helm FS + oppbevares i egen perm i hylle på 

pauserom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Dokumentnr: 6.5.3.12 Dokument: Prøveuttak av larver og yngel  

Godkjent av: Lars Ulvan Dato: 19.04.2013 Utarbeidet 
av: 

Mads Lenes 

Endret av: Ane M. 
Thomassen 

Dato 
endret: 

19.09.2018 Revisjonsnr: 2 

Referanse:  Forskrift om drift av akvakulturanlegg(akvakulturdriftforskriften) av 17.06.2008  
 
 
Formål: Sikre et representativt utvalg av rognkjeks på en skånsom måte for senere analyse. 
  
 
Omfang: Rognkjekslarver og -yngel stående i kar hos Nordland Rensefisk.  
 
Ansvar: Røkter.   
 
Beskrivelse:  

• Nødvendig (rent) utstyr: Finquel-bedøvelse, 5 L målebeger, 10 L bøtte, håv, 
boks for sending av fisk, fryse-element, bobleplast.  

• Bland ut Finquel (100-300 mg pr liter sjøvann) i målebeger for bedøvelse og 
avlivning av rognkjeks. Se egen prosdyre for bedøvelse av rognkjeks og bruk 
av Finquel.  

• Ta ut fiskeprøver fra tre forskjellige soner (bunn/vegg/midt - svømmende) vha. 
håv.  

• Tell ut larver/yngel med liten håv og putt dem i vannfylt beger. 
• Før uttaket av larver/yngel skånsomt over i bøtta med bedøvelse. La virke i 5-

10 minutter etter gjellebevegelsen tar slutt. 
• Sil av vannløsingen gjennom håv og skyll lett med saltvann for å fjerne 

bedøvelse. 
• Anrett fisken på plate for frysing.  
• Når fisken er frosset kan den settes i ziplock-poser, merkes og stables i boks 

for oppbevaring. Etterfyll med bobleplast slik at fisken ikke kastes rund.  
• Putt boksen med fisk i en isoporboks. Fordel kjøleelement rundt i 

isoporboksen. Etterfyll med bobleplast for stabil frakt.  
• La boksen stå i fryseren til den blir sendt påfølgende dag til mottaker. 

 
 
Henvisning:  Prosedyre 6.5.3.8 Bedøvelse av rognkjeks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Dokumentnr: 6.5.3.13 Dokument: Destruksjon av rognkjeks 

Godkjent av: Lars Ulvan Dato: 03.10.2018 Utarbeidet 
av: 

Ane M. 
Thomassen, Lars 
J. Ulvan 

Endret av:  Dato 
endret: 

 Revisjonsnr: 1 

Referanse:  Forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftforskriften) av 17.06.2008 
Forskrift om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, 
forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr av 
17.06.2008 

 
 
Formål: Sikre forsvarlig fiskevelferd ved destruksjon av rognkjeks. 
 
Omfang: Fisk av lavere kvalitet som kan føre til velferdsmessige utfordringer ved produksjon av 

rognkjeks.   
 
Ansvar: Røkter, daglig leder, veterinær.  
 
Beskrivelse:  

• Ved velferdsmessige utfordringer og syk/ lav standard fisk skal daglig leder i 
konsultasjon med veterinær avgjøre om destruksjon av fisk er nødvendig. 
Destruksjon kan også vurderes for å tilpasse produksjonen til et endret 
marked.  

• Destruksjon skal alltid føres som avvik, med dato, antall fisk og årsak.  
• Rognkjeks destrueres med umiddelbar avlivning vha. overdose Finquel (300 

mg pr L sjøvann), og ensileres umiddelbart i dødfisk-kvern i henhold til 
prosedyre for ensilering av død og avlivet fisk.  

• Ved destruksjon av små mengder fisk benyttes dødfiskbøtter med overdose 
Finquel. Vær sikker på at fisken er død før den ensileres.  

• Ved destruksjon av større mengder fisk benyttes forskjellige metoder: 
Påvekst 1 (S-hall): Ved destruksjon av større mengder fisk i S-hallen tappes 
vannmengden i karet ned til kon (ca 800 L), tilsett deretter mengden Finquel 
som kreves for overdose for å avlive fisken. Det er viktig å utføre dette i et kort 
tidsrom for å unngå oksygenmangel. Oksygen skal måles underveis i 
nedtappingen av karet om dette tar mer enn noen få minutter. Når fisken er 
avlivet håves den ut i bøtter og ensileres umiddelbart. 
Påvekst 2/3 (Y- og ny-hall): Ved destruksjon av større mengder fisk i Y- og 
Ny-hall pumpes fisken fra karet gjennom vannavskiller til eget destruksjonskar 
(ca 300 L). Karet fylles ca 1/3 fult med vann og Finquel for overdose og 
umiddelbar avlivning av fisken tilsettes. Fisken kan nå overføres til karet. Når 
karet er 2/3 fult, stoppes overføringen og karet kjøres ut til dødfisk-kvern og 
fisken ensileres. Dette gjentas til rammet fisk er destruert. Pumpe, 
vannavskiller, kar og slanger desinfiseres etter bruk.  

 
Henvisning:  Prosedyre; 6.5.3.11 Ensilering av syk og avlivet fisk, 6.5.3.9 Tiltak ved sykdom og økt 

dødelighet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 Dokumentnr: 6.5.3.14 Dokument: Fôrbehandling  

Godkjent av: Lars J. 
Ulvan 

Dato: 30.11.2018 Utarbeidet 
av: 

Ane M. Thomassen 

Endret av:  Dato 
endret: 

 Revisjonsnr: 1 

Referanse:  GlobalGAP retningslinjer 

 
 
Formål: Sørge for god fôrkvalitet, gjennom korrekt oppbevaring og kontroll. 
 
Omfang: Alt fôr som benyttes til oppdrett av rognkjeks ved Nordland Rensefisk. 
 
Ansvar: Røkter/driftstekniker.  
 
Beskrivelse:  

• Ved mottak av fôr skal pall fraktes direkte til fôrlager (eget rom). 
• Pakkseddel sjekkes ved mottak at korrekt type og mengde fôr er mottatt, sjekk 

også etter tydelige skader.  
• For lettere lagring før på fôrstørrelse på lokket og siden av esken med 

fôrsekker, slik at det blir enklere å identifisere ved stabling ol. 
• Fôret flyttes til de ulike avdelinger etter behov.  
• Når fôret skal benyttes; sjekk fôrsekker etter skader/emballasjebrudd. Ved 

redusert kvalitet på fôret grunnet embalasjebrudd skal fôret ikke benyttes, og 
avvik føres. Kontroller også kvaliteten på fôret ved utveiing – er det klumper, 
mugg ol. skal fôret ikke benyttes og avvik føres.     

 
Henvisning:   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prosedyrer produksjon 
 

6.5.4 Levering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 Dokumentnr: 6.5.4.1 Dokument: Sending av leveringsklar rognkjeks fra 

anlegget 

Godkjent av: Lars Ulvan Dato: 14.12.2012 Utarbeidet 
av: 

Mads Lenes 

Endret av: Ane M. 
Thomassen 

Dato 
endret: 

16.11.2018 Revisjonsnr: 2 

Referanse:  Forskrift om drift av akvakulturanlegg(akvakulturdriftforskriften) av 17.06.2008 
Forskrift om transport av akvakulturdyr av 17.06.2008 

 
 
Formål: Sikker og skånsom overføring av leveringsklar rognkjeks fra anlegget for til 

kunde/transportør.  
  
Omfang: All rognkjeks ved Nordland Rensefisk som tilfredsstiller kundens krav mht. størrelse, 

helse og vaksinering. 
 
Ansvar: Røkter, produksjonsbiolog og daglig leder.  
 
Beskrivelse:  

• Fisken sultes i minst 2 dager før transport, spesielt ved temperaturer under 7 
grader økes dette til 3 dager. 

• Før levering skal fisken kvalitetvurderes med hensyn på morfologiske i 
henhold til sjekklisten for kvalitetsvurdering av rognkjeks, av 
produksjonsbiolog eller fiskehelseansvarlig. Andre sjekklister for 
kvalitetskontroll kan benyttes etter kundens ønske. Daglig leder har ansvar for 
at helsestatusrapport for de individuelle kar skal foreligge (gjennomføres av 
veterinær). Leveringsskjema sendes med transportør ved sending av fisk, 
mens helseattest og kvalitetsvurdering sendes direkte til mottaker. 

• Snittvekt må være oppdatert senest samme uke som levering, og være 
tilgjengelig for transportør. Se egen prosedyre for hvordan bestemme 
gjennomsnittsvekt.  

• Ved levering følges samme prosedyre som flytting og sortering av fisk vha 
pumpe. Pumpe kobles til vannavskiller med påmontert teller, og slange kobles 
til bunn av kar og propp fjernes for flytting av fisk. Når fisken passerer 40 g 
føres fiskens faktiske snittvekt inn på teller for nøyaktig registrering.   
Ved levering til båt: 

• Transportkar à 1500 L fylles med vann og lastes med maksimalt 100 kg fisk 
per kubikk (1000 L). 

• Vannet oksygeneres med oksygenstein og skal være mellom 100-120% før 
frakting med truck til kai. Oksygennivået måles kontinuerlig under lasting. En 
liten flaske med oksygenstein medbringes ved frakt til kai i tilfelle uforutsette 
forsinkelser ved leveringen.  

• Ved kaiet kobles 6 toms slange med camlock til bunn av transportkar, og 
legges over i brønn i brønnbåt. Ventilen åpnes på kar og fisken slippes i 
båtens brønn. Fast-sittende fisk spyles ut vha. brønnbåtens spyleslange.  
Ved levring til lastebil: 

• Pumpe med vannavskiller og påmontert teller heises opp vha. truck for å 
passe bilens høyde, og fisken telles opp i lasterommet. Fisken telles slik at det 
holdes kontroll på hvor mange fisk som overføres til hvert rom, slik at fisken 
blir jevnt fordelt mellom rommene og det ikke lastes for mange fisk per rom. 

• Antall biomasse lastes i henhold til mottakers og transportørs anbefaling.   
• Rydd, vask og desinfiser alt brukt utstyr. Register alle målinger, tellinger og 

evt. andre observasjoner i leveringsskjema.  
• Bedriftens ansvar for fiskens velferd stopper ved levering («Free on board»).  

 
 
Henvisning:  Sjekklister; 8.2.4 Kvalitetsvurdering, 8.2.5 Lasteskjema. 

Prosedyrer; 6.5.3.2 Beregning av gjennomsnittsvekt, 6.5.3.4 Sortering og flytting av 
rognkjeks vha. pumpe og sorteringsmaskin.  

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prosedyrer produksjon  
 

6.5.5 Stamfisk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 Dokumentnr: 6.5.5.1 Dokument: Daglig røkting av stamfisk 

Godkjent av: Lars Ulvan Dato: 14.04.2013 Utarbeidet 
av: 

Mads Lenes 

Endret av: Ane M. 
Thomassen 

Dato 
endret: 

14.09.2018 Revisjonsnr: 2 

Referanse:  Forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftforskriften) av 17.06.2008  
 
 
Formål: Sikre god helsestatus hos stamfisk – rognkjeks/rognkall. 
 
Omfang: Stamfiskhold av rognkjeks (stamfiskavdeling) hos Nordland Rensefisk.  
 
Ansvar: Røkter.  
 
Beskrivelse:  

• Fisk som tas inn formalinbehandles i kar i henhold til prosedyre for behandling 
med formalin (dok.nr. 6.5.1.6) i 30 min. Se sikkerhetsdatablad for bruk av 
formalin. 

• Oksygeninnhold i vann skal monitorers, og ikke gå under 75%, i henhold til 
prosedyre for kontroll av oksygennivå (dok.nr. 6.5.3.6).  

• Rognkjeks og rognkaller holdes i separate kar. Sjekk hver fisk, og før inn 
mottatt antall.   

• Utstyr: Håv, røktekost, bøtte til dødfisk, og engangshansker. Utstyret som 
brukes tilhører stamfiskavdelingen. Sørg for at utstyret er rengjort og 
desinfisert før bruk. I tillegg må bedøvelsesmiddel (Finquel) medbringes, se 
prosedyre 6.5.5.3 «Bedøvelse av stamfisk». 

• Se etter død/syk fisk og forurensning. Ved funn av død/syk fisk, tas fisken ut 
med en gang, overføres til dødfisk-bøtte med bedøvelsesmiddel (se dosering i 
pakningsvedlegg, overdose Finquel 300 mg/L) og overføres til dødfiskkvern 
for ensilering (prosedyre 6.5.5.4 for ensilering av død fisk). Noter antall 
død/syk fisk. Vurder fiskens atferd og vannkvalitet, rengjør kar ved å åpne 
avløp/munk (ca. 30 sek). Ved mistanke om sykdom kontaktes daglig leder evt. 
ansvarshavende. 

• Sjekk for gytestatus på rognkjeksene. Varsle ansvarlig leder hvis buken buler 
ut og indikerer at enkelte fisk er klar for å gyte.   

• Registrer temp. og oksygenmetning (%) i karene fra overvåkningssystem, og 
juster vanntilførsel ved behov (oksygentilførsel). Sjekkliste 8.2.9 «Logg 
gytefisk» brukes for registreringer ved daglig røkting. 

• Rydd opp, vask/desinfiser utstyr.  
• Fisken sjekkes også på kveldsrunde.  

 
Henvisning:  Sikkerhetsdatablad for Finquel vet. og Aquacen Formaldehyde 380 mg/mL finnes i 

egen perm i hylle på pauserom. Oppsummering av sikkerhetsdatablad for bruk finnes 
oppslått ved kjemikalier.  

 Prosedyrer; 6.5.1.6 Behandling med Formalin, 6.5.3.6 Kontroll av oksygennivå, 
6.5.5.3 Bedøvelse av stamfisk, 6.5.5.4 Ensilering av død og avlivet fisk. 

 Sjekkliste; 8.2.8 Logg gytefisk.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 Dokumentnr: 6.5.5.2 Dokument: Stryking og befruktning av 

rognkjeks/rognkall 

Godkjent av: Lars Ulvan Dato: 25.04.2012 Utarbeidet 
av: 

Ingrid Overrein/ 
Leif Aksnes/ Jann 
B. Leohnardsen 

Endret av: Ane M. 
Thomassen 

Dato 
endret: 

14.09.2018 Revisjonsnr: 2 

Referanse:  Forskrift om drift av akvakulturanlegg(akvakulturdriftforskriften) av 17.06.2008 
Lov om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) av 19.06.2009 

 
 
Formål: Sikre god befruktning av egg og skånsom behandling av gytefisk.   
 
Omfang: Rognkjeks/rognkall tatt inn på anlegget hos Nordland Rensefisk (stamfiskavdeling).  
 
Ansvar: Røkter.   
 
Beskrivelse:  

• Utstyr: 5-litersmål, bedøvelse (Finquel), vekt, hansker, ren benk, desinfeksjon 
av utstyr før og etter, oppvåkningsbeholder, arbeidstøy. 

• Bedøvelse av rognkjeks/rognkall i 50 L stamp ute: tar utgangspunkt i doser på 
pakningsvedlegg. Vurder tilstand og evt. juster. Se prosedyre 6.5.5.3 
«Bedøvelse av stamfisk» for bruk av Finquel. 

• Bær fisken inn i strykesone. 
• Punkter rognkjeksa i gattet med en ren og fuktet hanskekledt finger ved å føre 

lillefinger mot gattet fra haleenden. Idet lillefinger når gattåpningen, før den på 
skrå bakover og press lett nedover til du merker at det gir etter. Tørk av 
overflødig væske/slim fra utsiden av fisken for å hindre kontaminering og at 
eggene kleber seg for tidlig. Ta et godt grep på begge sider av fisken og stryk 
hardt mot gattåpningen. Samle opp egg i desinfisert 5 L målebeger. Vurder 
når umodne egg begynner å komme ut. Dette sees ved at mer væske 
kommer ut og rognkornene blir mindre. 3-6 dl rogn kan forventes.  

• Registrer vekt på rognkjeks/rognkall, volum av rogn-mengden, rognvæske per 
hunne og hvilken inkubator eggene går til i skjema 8.2.10 «Stryking og 
befruktning av rognkjeks».  

• Etter stryking avlives rognkjeksen med en overdose Finquel vet. (300 mg/L) 
og blir overført til dødfisk-kvern. Se prosedyre 6.5.5.4 for ensilering av død og 
avlivet fisk. 

• En rognkall brukes per eggbatch, bedøvd rognkall bæres inn i strykesone, 
klem ut melke i petriskål eller liknende. Dersom rognkallen har mye melke kan 
den brukes på flere eggbatcher. Etter stryking avlives rognkall med overdose 
Finquel og blir lagt i dødfiskkvern. Prøve til screening blir samlet i henhold til 
prosedyre XX.   

• Rør om i begeret med egg og melke. La stå i 20 minutter i kjøleskap. 
• Ta med målebeger med egg til klekkeriet. Fordel befruktede egg jevnt i 

klekkeinkubator med 5 liter sjøvann og en sil-plate som ligger ca. 10 cm over 
bunn av inkubator. La eggene stå urørt i 5 min (til eggene kleber seg) før 
vannutskiftningen skrus på. Vannutskifting skal skje 27 ganger i døgnet. 
Inkubatorvolum er 13 liter. Eggene står urørt til de klekker (270 døgn/grader). 

• Rydd opp og desinfiser rom og utstyr.  
 
Henvisning:  Sikkerhetsdatablad for Finquel vet. oppbevares i egen perm i hylle på pauserom. 

Oppsummering av sikkerhetsdatablad for bruk av Finquel oppbevares ved kjemikalie.  
 Prosedyre;  6.5.5.3 Bedøvelse av stamfisk, 6.5.5.4 Ensilering av død og avlivet fisk, 

Screening og lagring av melke. 
 Skjema; 8.2.9 Stryking og befruktning av rognkjeks. 
 
 
 
 
 



 

 
 Dokumentnr: 6.5.5.3 Dokument: Bedøvelse av stamfisk 

Godkjent av: Lars Ulvan Dato:  Utarbeidet 
av: 

Ingrid Overrein/ 
Leif Aksnes 

Endret av: Ane M. 
Thomassen 

Dato 
endret: 

14.09.2018 Revisjonsnr: 2 

Referanse:  Forskrift om drift av akvakulturanlegg(akvakulturdriftforskriften) av 17.06.2008  
Lov om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) av 19.06.2009 

 
 
Formål: Sedasjon og bedøvelse (rask anestesi) av rognkjeks.   
 
Omfang: Stamfisk av rognkjeks (stamfiskavdeling) hos Nordland Rensefisk.   
 
Ansvar: Røkter.  
 
Beskrivelse:  

• Utstyr til bruk: Finquel vet., målebeger, vekt, bedøvelseskar, oppvåkningskar, 
engangshansker, vernebriller. 

• Lag en stamløsning med 100 g Finquel pr. liter vann. Bland 10 ml stamløsning 
per 10 L vann i bedøvelseskar og bland godt for å oksygenere 
bedøvelsesløsningen. 

• Plasser fisken i bedøvelseskar i 4-12 min. Gjør en vurdering om fisken virker 
tilstrekkelig bedøvet. Når fisken er helt rolig og ikke reagerer på berøring av 
halefinne, antas fisken og være tilstrekkelig bedøvet. OBS: følg med på 
oksygennivå i bedøvelseskar! Behandling gjennomføres. Om fisken oppholder 
seg utover 15 min i bedøvelseskar ved denne bedøvelses-konsentrasjonen vil 
det føre til fiskedød. Se pakningsvedlegg Finquel vet. for ulike bedøvelses 
konsentrasjoner.   

• Ved oppvåkning av fisk overføres fisken til et nytt kar med friskt sjøvann. Når 
fisken har oppnådd normal-tilstand flyttes den til et nytt klargjort kar. 

• Ved avlivning av fisken kan beskrevet dose benyttes ved oppholdstid utover 
15 min (pass på at fisken ikke lider av oksygenmangel), eventuelt kan en 
overdose Finquel vet. (300 mg/L) benyttes, dette tar livet av fisken umiddelbar 
på en skånsom måte.  

 
Henvisning:  Sikkerhetsdatablad for Finquel vet. oppbevares i egen perm i hylle på pauserom.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 Dokumentnr: 6.5.5.4 Dokument: Ensilering av død og avlivet fisk 

Godkjent av: Lars Ulvan Dato: 01.03.2012 Utarbeidet 
av: 

Ingrid Overrein  

Endret av: Ane M. 
Thomassen 

Dato 
endret: 

14.09.2018 Revisjonsnr: 2 

Referanse:  Forskrift om drift av akvakulturanlegg(akvakulturdriftforskriften) av 17.06.2008 
Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum 
(animaliebiproduktforskriften) av 14.09.2016  

 
 
Formål: Forebygge smitte og sikre kategori 2 ensilasje som tilfredsstiller GMP krav.   
 
Omfang: Stamfisk av rognkjeks (stamfiskavdeling) ved Nordland Rensefisk.   
 
Ansvar: Røkter.   
 
Beskrivelse:  

• Død fisk og evt. avfall etter obduksjon bæres ut til dødfisk-kvern umiddelbart.  
• Verneutstyr til bruk ved tilsats av fisk i dødfisk kvern: hansker, frakk/kjeledress 

og vernebriller/ansiktsskjerm. Se sikkerhetsdatablad for bruk av maursyre 
(Helm FS).  

• Kvern-tank (type Stette mod 8974) brukes ved anlegget. Kvern kjøres i 5 
minutter ved hver tilsats av fisk. Bryter med timer finnes i vannbehandlingsrom 
i påvekst 3 avdeling (ny-hall). Kverning av ensilasjen er viktig for at syren skal 
trenge inn i nylig tilsatt fisk, og at bein ol. ikke skal synke til bunns i kvern-
tank, en jevn ensilasje er ønskelig. Dette er spesielt viktig ved avhenting av 
ensilasje.   

• Ved ensilering bør syretilsatsen ligge på ca 2% (v/v) og pH verdien rundt 3,8. 
Ved pH lavere enn 3 forhindres autolysering, hvor enzymer naturlig tilstede i 
fisken bidrar til nedbrytning av biomassen, ved pH over 4,5 kan forråtnelse 
oppstå, noe som reduserer kvaliteten på ensilasjen.  

• Kvern forberedes ved tilsetting av 25 L maursyre med antioksidant (Helm FS) 
deretter kan biologisk materiale tilsettes. Syremengde burde ligge rundt 2,5% 
av avfallsmengden (masse fisk). pH måles periodevis og før avhenting av 
ensilasje. Helm FS; maursyre 85% styrke benyttes for justering av pH.   

• Når kverna er full kontaktes Aquarius for å avtale tid for avhenting av den 
ensilerte biomassen i henhold til kontrakt (Hordafôr-Nordland Leppefisk 
inngått 1.mars 2012). Spesifikasjoner ved avhenting av ensilasje: pH skal ikke 
overskride 3,8 ved levering. Registreres som bioavfall (ikke oppdrettsensilasje 
kat. 2) ved innhold av medisinrester eller andre kjemikalier.  

 
Henvisning:  Sikkerhetsdatablad for Helm FS oppbevares i egen perm i hylle på pauserom. 
 6.5.5.5 Håndtering av syk og død fisk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 Dokumentnr: 6.5.5.5 Dokument: Håndtering av syk (svimere) og død fisk 

Godkjent av: Lars Ulvan Dato: 01.03.2012 Utarbeidet 
av: 

Ingrid Overrein 

Endret av: Ane M. 
Thomassen 

Dato 
endret: 

14.09.2018 Revisjonsnr: 2 

Referanse:  Forskrift om drift av akvakulturanlegg(akvakulturdriftforskriften) av 17.06.2008 
Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum 
(animaliebiproduktforskriften) av 14.09.2016 

 
 
Formål: Forebygge smitte og korrekt håndtering av avlivet og død fisk.  
 
Omfang: Stamfisk av rognkjeks (stamfiskavdeling) ved Nordland Rensefisk.  
 
Ansvar: Røkter og daglig leder.   
 
Beskrivelse:  

• Daglig og første oppgave er fjerning av evt. døde/syke fisk fra kar.  
• Svimere avlives med overdose Finquel vet. (300 mg/L), i henhold til prosedyre 

6.5.5.3.  
• Antall døde fisk og svimere registreres hver for seg og loggføres. Ytre skader 

anmerkes i skjema. 
• Ved forhøyet dødelighet, mistanke om sykdom eller sykdomsfunn varsles 

daglig leder eller stedfortredende som kontakter fiskehelsetjenesten.  
• Død fisk og evt. avfall etter obduksjon bæres ut til dødfisk-kvern umiddelbart.  
• Alt av utstyr vaskes og settes på plass. Utstyr brukt i kar skylles etter bruk og 

dyppes deretter i desinfeksjonsmiddel og henges på plass.  
 
Henvisning:  Sikkerhetsdatablad for Finquel vet., Vircon S og EnduroChlor finnes i egen perm i 

hylle på pauserom.  
 Prosedyre; 6.5.5.4 Ensilering av død og avlivet fisk.  
 Skjema; 8.2.9 Logg gytefisk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.6 Produksjonsstyringsverktøy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 Dokumentnr: 6.6 Dokument: Registrering av data i 
produksjonsstyringsverktøy  

Godkjent av: Lars Ulvan Dato: 19.11.2018 Utarbeidet 
av: 

Ane M. 
Thomassen, Lars J. 
Ulvan 

Endret av:  Dato 
endret: 

 Revisjonsnr: 1 

Referanse:  Forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftforskriften) av 17.06.2008 
 
 
Formål: Sikre full sporbarhet i bedriftens produksjon.  
 
Omfang: Registrering av vannkvalitetsparameter, fôrforbruk, dødelighet, kontroll av biomasse, 

bruk av medisinfôr og andre behandlinger.  
 
Ansvar: Alle ansatte ved Nordland Rensefisk.  
 
Beskrivelse:  

• All data fra sjekkliste for daglig røkting (temperatur, oksygennivå, fôrforbruk, 
dødfisk, svimere og behandlinger) skal registreres i 
produksjonsstyringsverktøy (excel ark på hovedPC) hver dag, og hvilken 
generasjon fisken tilhører. I tillegg oppbevares også sjekklistene for daglig 
røkting i minst 1 mnd. etter registrering.  

• Ved bruk av medisinfôr føres dette for seg selv, i egen kolonne i 
produksjonsstyringsverktøy. Ved behandlingsstart registreres reseptnummer i 
kommentarfelt.  

• Ved sortering og flytting av fisk skal det alltid skrives en kommentar om hvor 
fisken kom i fra, hvor den er flyttet og hvilken dato dette ble gjort, for å kunne 
spore fisken tilbake om nødvendig.  

• Data i produksjonsstyringsverktøy lagres både lokalt på PC og på dropbox.   
 
Henvisning:  Veileder for bruk av produksjonsstyringsverktøy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.7 Prosedyrer for brannvern og 
avfallshåndtering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 Dokumentnr: 6.7.1 Dokument: Avfallsdeklarering og -håndtering 

Godkjent av: Lars J. 
Ulvan 

Dato: 03.12.2018 Utarbeidet 
av: 

Ane M. Thomassen 

Endret av:  Dato 
endret: 

 Revisjonsnr: 1 

Referanse:  Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) av 
13.03.1981 
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) av 
01.06.2004 

 
 
Formål: Sørge for korrekt sortering av bedriftens avfall i henhold til lovgivning, for å sikre trygg 

avfallshåndtering og skåne miljøet. 
 
Omfang: Alt avfall ved Nordland Rensefisk.  
 
Ansvar: Alle ansatte.  
 
Beskrivelse:  

• Spesialavfall og farlig avfall skal avhentes av HAF, hvorpå 
kvittering/deklarering mottas etter levering og oppbevares i egen perm for 
avfallsdeklarering og -håndtering. Annet avfall kastes i kontainer, hvor 
søppelsortering skjer ved mottaket.  

• Plastavfall kastes i egne blå søppelposer, blå søppelsekker til plastavfall 
benyttes ved fôrstasjoner til fôremballasje. Tomme desinfeksjons- og 
såpedunker skylles og markeres deretter med X over emballasjens 
verneblad/beskrivelse, før det sorteres som plastavfall.  

• Pappavfall kastes i egen kontainer for papp. 
• El-avfall inkludert lysrør og batterier regnes som spesialavfall og leveres 

separat.   
• Farlig avfall kastes i «gul-dunker» (egne dunker for farlig avfall fra HAF). Dette 

gjelder for rester av kjemikalier, vaskemidler ol. og reseptbelagte midler 
(medisinfôr, Finquel, vaksiner, Pyceze). Emballasjen til reseptbelagte midler 
skal også behandles som farlig avfall. «Gul-dunk» oppbevares merket, på 
godt ventilert sted. Når dunken for farlig avfall er full - festes lokket permanent, 
og dunken leveres.  

 
Henvisning:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kapittel 7 

Forbedringsarbeid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dokumentnr: 7.1 Dokument: Registrering og behandling av avvik  

Godkjent av: Lars Ulvan Dato:  Utarbeidet 
av: 

 

Endret av: Ane M. 
Thomassen 

Dato 
endret: 

16.11.2018 Revisjonsnr: 2 

Referanse:  Forskrift om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften) av 06.12.1996 

 
 
Formål: Prosedyren skal sikre at avvik blir dokumentert og behandlet. Samt at tiltak blir 

iverksatt for å forebygge gjentakelser, som en del av bedriftens forbedringsarbeid.   
 
Omfang: Alle avvik, fra registrering til lukking.   
 
Ansvar: Daglig leder, kvalitetsleder, alle ansatte.  
 
Beskrivelse:  

• Det skal være en lav terskel for hva som registreres som avvik, for i størst 
mulig grad være i stand til å oppdage gjentagende problemer og andre 
hendelser som må forbedres. Aktiv avviksregistering er en viktig del av 
bedriftens forbedringsarbeid.  

• Ansvaret for å registrere avvik gjelder alle ansatte, og gjøres vha. det 
nettbaserte internkontroll-verktøyet Sticos. Alle ansatte har sin egen 
bruker her. 

• Det er daglig leders ansvar å sørge for at alle ansatte har tilgang til Sticos. 
• Avvik registreres så snart som mulig i Sticos etter at det er oppdaget, med 

dato og tid, sted, en kort beskrivelse av hendelsen, og eventuelt forslag til 
tiltak. I tillegg kan avviket graderes i tre kategorier; haster ikke, haster og 
umiddelbar handling. Avviket vil bli registeret i avvikslisten med oversikt over 
hvem som har registrert avviket.   

• Daglig leder varsles på e-post når avviket har blitt registrert, og er ansvarlig 
for raskest mulig behandling og iverksetting av tiltak.  

• Avviket gjennomgås av daglig leder og/eller kvalitetsleder sammen med den 
som har registrert avviket, for å komme frem til best mulig tiltak. Gjelder 
avviket flere tas forslag til forbedring og hendelse opp med alle ansatte på 
mandagsmøtet eller eget avviksmøte ved behov.  

• Når avviket blir behandlet skal tiltak registreres, sammen med dato behandlet, 
tiltak, frist for gjennomføring av tiltak og ansvarlig for dette. Avviket kan lukkes 
ved umiddelbare tiltak eller overføres til handlingsplan i Sticos. Husk: Fristen 
for tiltak er seneste dato dette skal gjennomføres. 

• Kvalitetsleder har ansvaret for å følge opp handlingsplanen, og sørge for at 
tidsfrister blir møtt.  

• Planlagte og gjennomførte tiltak skal gjennomgås med ansatte på 
mandagsmøter og/ eller avviksmøter.  

• Når tiltaket er gjennomført skal det kontrolleres etter en tid, slik at det kan 
dokumenteres i hvilken grad tiltaket har hvert effektivt, eller om videre 
endringer/ tiltak er nødvendige.  

 
Henvisning:  Handlingsplan, mandagsmøtet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vernerunde - Sjekkliste 
Norland Rensefisk 

 
 

Dato  

Deltakere  

Seksjon  

Organisatoriske arbeidsforhold OK Anmerkning/tiltak Ansvarlig Frist 

Personalkonflikter, samarbeid og 
arbeidsfordeling 

    

Sykefravær; historikk og status      

Psykososialt arbeidsmiljø; trivsel og 
sosiale forhold 

    

Arbeidsmengde, stress og tidsfrister     

Overtidsarbeid     

Avfall OK Anmerkning/tiltak Ansvarlig Frist 

Korrekt sortering av avfall og 
spesialavfall (medisinfôr ol.) 

    

Brann/eksplosjon OK Anmerkning/tiltak Ansvarlig Frist 

Utstyrskontroll, øvelser, opplæring      

Tilgjengelig slukkeutstyr, merkede 
rømningsveier 

 

    



 

Orden og renhold OK Anmerkning/tiltak Ansvarlig Frist 

Generell orden; rot, søppel, gjenstander 
er plassert hvor de skal være  

    

Kjemisk helsefare  OK Anmerkning/tiltak Ansvarlig Frist 

Dokumentert nødvendig opplæring ved 
bruk av kjemikalier 

    

Tilgjengelige sikkerhetsdatablad for alle 
kjemikalier 

    

Korrekt merking av kjemikalier     

Forsvarlig oppbevaring av kjemikalier     

Tilgjengelig nødvendig verneutstyr      

Bruk av verneutstyr      

Gassflasker ol. sikret mot velt      

Støy/ vibrasjoner  OK Anmerkning/tiltak Ansvarlig Frist 

Akseptabelt støynivå, unødig støy     

Bruk av hørselvern      

Ergonomi OK Anmerkning/tiltak Ansvarlig Frist 

Arbeidsstillinger (krevende) og 
avlastningsordninger 

     

Fysiske belastninger; tungt arbeid 
(mulighet for pauser) 

 

    



 

Inneklima OK Anmerkning/tiltak Ansvarlig Frist 

Korrosjon produkter      

Fuktskader og soppvekst (spesielt ved 
fôr) 

    

Sikkerhet OK Anmerkning/tiltak Ansvarlig Frist 

Rekkverk     

Sklifare/ glatte gulv     

Avviksregistrering; rapportering av 
ulykker og nestenulykker 

    

Hensiktsmessig og tilgjengelig 
førstehjelpsutstyr, kontroll av påfyll 

    

Elektrisk anlegg, spesielt slengledninger     

Opplæring og medvirkning i arbeid     

Sluse  Anmerkning/tiltak Ansvarlig Frist 

Renhold, orden, tilgjengelig verneutstyr     

Annet  Anmerkning/tiltak Ansvarlig Frist 

 

 

 

 

 

    



 

Kommentar: Under inneklima burde også temperatur og belysning vurderes, men grunnet arbeids art (fiskevelferd) er dette faktorer som ikke er 
mulige å gjøre noe med ved anlegget. Men det er gode muligheter for pauser med dagslys, og god bekledning er tilgjengelig. Dette er likevel faktorer 
som burde inkluderes ved risikovurdering (HMS), men kanskje ikke er relevante for vernerunden.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Dokumentnr: 7.3.1.1 Dokument: Gjennomføring risikovurdering 

Godkjent av: Lars J. 
Ulvan 

Dato: 29.11.2018 Utarbeidet 
av: 

Ane M. 
Thomassen 

Endret av:  Dato 
endret: 

 Revisjonsnr: 1 

Referanse:  Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende 
tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) av 06.12.2011 
Forskrift om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften) av 06. 12.1996 
NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger 

 
 
Formål: Sikre at lovpålagt vurdering av risiko blir gjennomført, dokumentert og er kjent for alle 

ansatte. Risikovurderinger skal trygge arbeidsmiljøet, sikre fiskevelferden og være en 
del av bedriftens forbedringsarbeid. 

 
Omfang: Risikovurdering skal gjennomføres for alle kjemiske stoffer i bruk, maskiner, utstyr, 

avdelinger og potensielle farlige arbeidsoperasjoner. Ved nybygging eller innføring av 
nye maskiner ol. skal risikoanalyse gjennomføres.  

 
Ansvar: Kvalitetsleder, daglig leder, bedriftshelsetjeneste, alle ansatte. 
 
Beskrivelse:  

• Risikoanalyse skal gjennomføres for alle avdelinger, maskiner, utstyr, 
kjemikalier og farlige arbeidsoperasjoner ved bedriften. Risikoanalysene 
er delt inn i tre skjema knyttet til;  
1. Teknisk og produksjon som omfatter fiskerømning, fiskehelse, miljø 

og bruk av maskiner/utstyr  
2. HMS som omfatter sikkerhet ved arbeidsoperasjoner, utstyr og 

utforming av arbeidsplassen  
3. Kjemikalier  

• Risikoanalysen skal alltid gjennomføres av minst 2 personer, dette kan 
være daglig leder og kvalitetsleder. Bedriftshelsetjenesten og/eller andre 
fagpersoner involveres hvor ytterligere fagkunnskap er nødvendig for å 
kunne evaluere risikoen. Ansatte som er involvert i en arbeidsoppgave 
som skal risiko vurderes skal også involveres for å bidra til 
forbedringsarbeidet. Alle ansatte skal gjøres kjent med risikovurderingene.  

• Risikoanalysen er bygd opp etter flytskjema for bedriften (følger vannet 
gjennom anlegget) hvor de ulike avdelingene (med utstyr og maskiner) er 
vurdert ved vanlig produksjon og tenkelige ekstraordinære forhold, i tillegg 
til relevante arbeidsoperasjoner. Risikoelementet «Hva kan gå galt?» og 
konsekvensen hvis risikoen skulle inntreffe føres inn i skjema sammen 
med tiltak for å redusere risiko og risikotall. En risikomatrise benyttes for å 
bestemme risikotall/alvorlighetsgrad.  

• Risikomatrisen angir sannsynlighet for at en gitt hendelse skal skje fra 1-4 
(1; svært sjelden, 2; har skjedd, 3; har skjedd flere ganger, 4; svært ofte) 
og konsekvensgrad fra 1-4 (1; ubetydelig, 2; mindre alvorlig, 3; alvorlig, 4; 
svært alvorlig). Sannsynlighet multiplisert med konsekvens angir risikotall. 
Risikotall fargekodes i henhold til risikomatrise for å lettere tyde 
risikoanalysen; 
- 1-3: Grønn. Tiltak kan vurderes 
- 4-8: Gul. Tiltak skal vurderes 
- 9-16: Rød. Tiltak skal iverksettes 

• Risikoanalysene skal oppdateres ved behov, men minimum gjennomgås 
og oppdateres årlig som en del av årlig revisjon av internkontrollen. 
Hendelser som viser at tidligere risikovurdering har vært utilstrekkelig skal 
føre til at ny risikovurdering blir foretatt. Avviksbehandlingen benyttes for å 
identifisere risiko/avvik/problemer som krever endringer og/eller 
oppdateringer av prosedyrer og risikovurdering.  

 



 

• Hvis risikoelementer oppstår i arbeidshverdagen som ikke er beskrevet i 
risikoanalysen eller prosedyrer skal en Sikker Jobb Analyse (SJA) 
gjennomføres, for å være sikker på at arbeidsoppgaven utføres så sikkert 
som mulig og er vurdert av flere involverte.    

 
Henvisning:  7.3.2 Risikoanalyse teknisk og produksjon, 7.3.3 Risikoanalyse HMS, 7.3.4 

Risikoanalyse kjemikalier, 1.6 Flytskjema for Nordland Rensefisk, 7.3.1.2 
Risikomatrise, 7.3.1.3 skjema for Sikker Jobb Analyse (SJA) 

 



 
 

RISIKODIAGRAM 
 
Virksomhet/avdeling e.l.: 
Nordland Rensefisk risikoanalyse teknisk og produksjon 
Ansvarlig leder: 
Lars Jørgen Ulvan. (Verneombud: Ane Molden Thomassen) 

Skjema 2 av 3. 
1: Kartlegging og risikovurdering 
2: Risikodiagram 
3: Handlingsplan 

 
Sammenlagt risikotall som brukt ved kartlegging og risikovurdering, vist med fargegradering. Sannsynlighet; 1-svært sjelden, 2-sjelden, 3-ofte, 4-
svært ofte. Konsekvens; 1-ubetydelig, 2-mindre alvorlig, 3-alvorlig, 4-svært alvorlig. For risikotall fra 1-3 er ikke tiltak nødvndig, for 4-8 kan tiltak 
vurderes, og fra 9-16 må tiltak iverksettes snartes.  

 

 RISIKODIAGRAM 
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Svært ofte 4 8 12 16 

Ofte 3 6 9 12 

Sjelden 2 4 6 8 

Svært sjelden  1 2 3 4 

 
 Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 

 
 Konsekvens 

 



 

Sikker Jobb Analyse (SJA) 
SJA benyttes for å vurdere nye arbeidsoppgaver, utstyr og liknende som ikke er beskrevet i gjeldende 
risikovurdering og prosedyrer. Risikovurderinger/ SJA skal diskuteres og gjennomføres sammen med 
minst en annen egnet person. 
Dersom kjemikalier skal vurderes benyttes sikkerhetsdatablad, ved utstyr kan brukermanual tas til 
hjelp.  
 
Deltakere: Dato: 

Beskrivelse av saken: 

 

 

Foreslått tiltak:  

 

 

 
Risikomatrise 
Sannsynlighet: 1 – tenkelig, 2 – har skjedd, 3 – har skjedd flere ganger, 4 – svært ofte  
Konsekvens: 1 – ubetydelig, 2 – mindre alvorlig, 3 – alvorlig, 4 – katastrofal 
Marker rute etter vurdert konsekvens og sannsynlighet for å evaluere risiko 
 
 4     

3     

2     

1     

 1 2 3 4 

 Konsekvens 

 
 

 
 
 
 

Dok.nr.: 7.3.1.3 Endret av:  Ane M. Thomassen Versjon: 1 
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Kartlegging og risikovurdering 2018 
Nordland Rensefisk – Teknisk og produksjon 

 
Dato:  
Ansvarlig leder: Lars Jørgen Ulvan 
Utarbeidet av: Lars Ulvan, Ingar Karlsen, Petri Kettunen, Ane Thomassen  
 
Sannsynlighet: 1 – tenkelig, 2 – har skjedd, 3 – har skjedd flere ganger, 4 – svært høy 
Konsekvens: 1 – ubetydelig, 2 – mindre alvorlig, 3 – alvorlig, 4 – katastrofal 
 
Prosesstrinn Hva kan gå galt? Beskrivelse konsekvens Sanns-

ynlighet        
(1-4) 

Konse-
kvens 
(1-4) 

Risiko-
tall 

Tiltak  

Havet/miljø Sykdom i ventemerd Smittebelastning 1 3 3 Screening ved mistanke, UV-filtrering, dypt vanninntak  
 Syk fisk i brønnbåt, åpen transport Smittebelastning 1 3 3 Screening ved mistanke, UV-filtrering, dypt vanninntak  
 Trafikk av ensilasje, service-og brønnbåter i nærheten av 

anlegget 
Smittebelastning 1 4 4 Dypt inntakspunkt og partikkelfilter, UV-filtrering 

 Strømtilførsel til UV-anlegg svikter Smittebelastning 1 4 4 To nødstrømsaggregat 
 Kraftig uvær fører til at finsiktet materiale kommer inn i 

anlegget, eller annen form for økt turbiditet 
Smittebelastning, forurensning 2 4 8 Dypt inntakspunkt og partikkelfilter 

 Uhell med utslipp fra slakteri, fører til stor dose smitte Smittebelastning 2 4 8 Dypt inntakspunkt og stor avstand fra utslippspunkt, UV-filtrering 
 Utslipp fra Aquarius Smittebelastning, forurensning 1 4 4 Dypt inntakspunkt og stor avstand fra utslippspunkt, UV-filtrering 
 Tankkollaps Aquarius  Smittebelastning, forurensning 3 4 12 Er klar over risikoen og har dialog med Aquarius med hensyn på 

risikoreduserende tiltak 
 Inntaksledning går tett Vannmangel  1 3 3 Bytter til reserve vanninntak  
 Nyetablering av akvakulturanlegg i nærheten Smittebelastning 1 3 3 Dypt inntakspunkt og stor avstand fra utslippspunkt, UV-filtrering 
Aggregatrom  Strømbrudd Vannstopp 3 3 9 Har to aggregater med autostart og diesellager for 24 timers drift. 

Innfør i View at denne bør byttes årlig 
Pumpestasjon Pumpestopp Vannstopp 2 3 6 To pumper i drift, en ekstra kan kobles inn ved behov, daglig sjekk 
 Bernoulifilter stanser Vannstopp 2 2 4 Filteret vil fortsatt fungere og gir alarm, to daglige sjekker 
 Bernoulifilter går tett Vannstopp 2 3 6 Alarm går, har ekstra filterkorg  
 Kompressor stans  Filterstans, vannstopp 2 2 4 Alarm ved både kompressor- og filter-stopp, har reserve kompressor 
 Lekkasje på rør som fører til fylling av pumpestasjon Vannstopp 2 4 8 Alarm er montert, tilgang til midlertidig pumpe, skal installeres 

permanent pumpe somstarter automatisk 
Vannbehandlingsrom Trykkøkningspumpe stanser For lite vann i anlegget 1 3 3 Har to pumper der den ene vil klare å forsyne nok vann ved svikt, alarm 
 Ammoniakklekkasje fra varmepumpe eller gassflaske 

med ammoniakk 
Ammoniakklekkasje 2 4 8 Beredskapsplan ved ammoniakklekkasje er kjent blant alle ansatte. Har 

fult verneutstyr (gassmaske, heldekkende drakt ol.) som kan benyttes 
ved lekkasje 

 UV stanser Smittebelastning 2 4 8 Vedlikeholdsavtale, dobbeltsikring 
 Glasshavari i UV-reaktoren som følge av 

fremmedelementer i rør 
Smittebelastning 1 4 4 Filtrert vann 

 For høy turbiditet, partikler i vannet kan hemme UV-
behandling og hindre desinfisering av vannet 

Smittebelastning 1 3 3 Filtrert vann 

 Belegg på UV-lysrør (glass)  Smittebelastning 1 3 3 Autovisker på glass, vil ta lang tid før glasset gror ned 
 Trykkøkningspumpe til S-hall stanser Lav flow 1 4 4 Har tilbakeslagsventil som åpner ved pumpestopp og gir flow, har 

alarm ved stans, daglig sjekk 
 UV til klekkeri og startfôring stanser Smittebelastning 1 1 1 Ekstratiltak, daglig sjekk 
 Gråvannsfilter stanser/ går tett Vann går i overløp, 

varmepumpe stanser 
2 2 4 Daglig sjekk, alarm ved varmepumpestans 

 Brudd i filterduk i gråvannsfilter  Rømning, avløpsvekslere 
tettes 

1 3 3 Daglig sjekk 

 Avløpspumpe stanser Vann går i overløp 1 3 3 Har to pumper, daglig sjekk, alarm ved stans 



 

 Avløpsrenne går tett Oversvømmelse, drukning av 
pumper 

2 4 8 Daglig sjekk, nivå alarm  

 Avløpssil kollapser Mulig rømning 1 3 3 Daglig sjekk 
Energirom Lekkasje avløpsveksler  Smittebelastning 1 4 4 Titanbelagte plater uten korrosjon etter 8 års drift, årlig sjekk 
 Varmepumpe stanser Temperatursjokk 3 2 6 Serviceavtale og en varmepumpe ekstra 
 Sirkulasjonspumper stanser Stans i varmepumpe, 

temperatursjokk 
1 2 2 Daglig sjekk 

 Trykkøkningspumpe (azud) til klekkeri stanser Vannstopp 1 4 4 Daglig sjekk, alarm ved stans 
 Azudfilter går tett  Vannstopp 1 4 4 Automatisk tilbakespyling, daglig sjekk 
 Ammoniakk-lekkasje (til luft) Forgiftning av personell 3 4 12 Ammoniakk alarm basert på konsentrasjon, sperring av område 
 Innvendig lekkasje i varmepumpe (ammoniakk/vann) Forgiftning av fisk 1 4 4 Daglig sjekk av nivå, serviceavtale 
Mesanin Vakumlufere mister vakum pga. luftlekkasje  Gassovermetning 1 3 3 Ved rett kjøring av pumper unngås kavitering og overmettning, daglig 

sjekk 
 Vakumlufter mister vakum pga. endret vannmengde  Gassovermetning 2 3 6 Daglig sjekk 
 Vakumlufter mister vakum pga. stopp i luftblåser for 

vakum  
Gassovermetning 2 3 6 Daglig sjekk 

 Holdetanker etter lufter går tomme  Vannstopp (oksygenmangel) 1 4 4 Har nivåalarm i tanker, daglig sjekk 
 Trommelfilter går tett Vannstopp (oksygenmangel til 

K-seksjon) 
2 3 6 Har nivåalarm i tanker, daglig sjekk 

 Trommelfilteret stanser Vannstopp (oksygenmangel) 2 3 6 Har nivåalarm i tanker, daglig sjekk 
 Spyling på filter stanser Vannstopp (oksygenmangel) 1 3 3 Har nivåalarm i tanker, daglig sjekk 
Avdelinger       
Stamfisk Ikke i bruk nå      
Klekkeri For lav flow  Oksygenmangel 2 3 6 Tåler perioder med redusert flow, daglig sjekkliste for kontroll 
 Overrenning av egg eller larver  Rømning 2 3 6 Daglig loggføring for å unngå for tidlig klekking, flytting, rømning 

stoppes ved filter  
 Smitte mellom fisk  Smittebelastning  1 3 3 I daglig bruk benyttes sluse, ved inntak av rogn benyttes egen inngang 
 Smitte/ forurensning Smittebelastning 1 3 3 Rutiner for vask, desinfisering og brakklegging, ikke inntak av 

uscreenet materiale 
Startfôring (K-seksjon) For lav oksygenverdi  Oksygenmangel 2 4 8 Daglig måling og ev. justering av flow, tiltaksgrense på 75% 
 Under-/overfôring Sult og aggresjon/ dårlig 

karmiljø 
2 3 6 Daglig vurdering av appetitt og karmiljø (grunnet ukjent biomasse).  

 Feil fôring grunnet feil i fôr-pumper og timer (levendefôr) Under-/overfôring 3 3 9 Sjekk to ganger per dag, timer skal byttes, slanger kontrolleres 
 Luftpumpe stanser, slange løsner fra pumpe Levedefôr synker til bunn og 

dør 
3 2 6 Sjekkes to ganger per dag 

 Feil fôring grunnet feilinnstilt fôrautomat eller stans  Under-/overfôring 3 3 9 Sjekk to ganger per dag 
 Smitteoverføring mellom kar Smittebelastning  2 4 8 Skyller og desinfiserer utstyr mellom hvert kar som røktes, skal få eget 

utstyr til hvert kar 
 Skitten vannoverflate Smittebelastning 2 4 8 Vann slippes inn på overflate og fjerner overflatefilm, daglig sjekk  
 Overrenning Rømning/fiskedød 2 4 8 Daglig røkting og ser til at sil er ren (flere ganger ved økt dødelighet og 

forhindrer økt sug), alarm ved for høyt vannivå  
 Kar revner Rømning/fiskedød 1 4 4 Dobbeltsikring og sil i gulv, dobbeltsikring i gråvannsfilter, ingen 

avrenning til sjø  
 Sil-kollaps Rømning 1 4 4 Limte siler i syrefast stål 
 Smitteoverføring mellom avdelinger grunnet frakt av 

dødfiskbøtter gjennom avdelinger 
Smittebelastning  1 4 4 Sluser seg inn i ny avdeling for å bære dødfiskbøtte gjennom  

 Smitte grunnet dårlig renhold og røkting  Smittebelastning  1 4 4 Daglig røkting, fjerning av dødfisk ved behov (ensilering), flere ganger 
ved økt dødelighet. Har prosedyrer for renhold og røkting 

Påvekst 1 (S-hall) For lav oksygenverdi  Kvelning 2 4 8 Daglig måling og ev. justering av flow, tiltaksgrense på 75%  
 Under-/overfôring Sult og aggresjon/ dårlig 

karmiljø 
2 3 6 Ukentlige snittveiinger og oppdatering av fôrdoser basert på 

fôringstabell og daglig observasjon  
 Feil fôring grunnet feilinnstilt fôrautomat eller stans  Under-/overfôring 2 3 6 Sjekk to ganger per dag 
 Smitteoverføring mellom kar Smittebelastning  2 4 8 Har eget utstyr for hvert kar, måler oksygen og temperatur i avløp 
 Skitten vannoverflate Smittebelastning 2 4 8 Vann slippes inn over vannoverflaten og fjerner overflatefilm  



 

 Overrenning Rømning/fiskedød 2 4 8 Daglig røkting, flere ganger ved økt dødelighet, har overrenningsalarm 
og overrenningsvern 

 Kar revner Rømning/fiskedød 1 4 4 Dobbeltsikring og sil i gulv, ingen avrenning til sjø  
 Sil-kollaps Rømning 2 4 8 Siler i syrefast stål, forsvarlig festet på flere punkter 
 Smitteoverføring mellom avdelinger grunnet frakt av 

dødfiskbøtter gjennom avdelinger 
Smittebelastning  1 4 4 Sluser seg inn i ny avdeling for å bære dødfiskbøtte gjennom  

 Smitte grunnet dårlig renhold og røkting  Smittebelastning  1 4 4 Daglig røkting med vask og fjerning av dødfisk (ensilering), flere ganger 
ved økt dødelighet. Har prosedyrer for renhold og røkting 

Påvekst 2 (Y-hall) For lav oksygenverdi  Kvelning 2 4 8 Daglig måling og ev. justering av flow, tiltaksgrense på 75%  
 Under-/overfôring Sult og aggresjon/ dårlig 

karmiljø 
2 3 6 Ukentlige snittveiinger og oppdatering av fôrdoser basert på 

fôringstabell og daglig observasjon  
 Feil fôring grunnet feilinnstilt fôrautomat eller stans  Under-/overfôring 2 3 6 Sjekk to ganger per dag 
 Smitteoverføring mellom kar Smittebelastning  2 4 8 Har eget utstyr for hvert kar, måler oksygen og temperatur i avløp 
 Skitten vannoverflate Smittebelastning 2 4 8 Vann slippes inn over vannoverflate og bryter overflatefilm 
 Overrenning Rømning/fiskedød 2 4 8 Daglig røkting, flere ganger ved økt dødelighet, har overrenningsalarm  
 Kar revner Rømning/fiskedød 1 4 4 Dobbeltsikring og sil i gulv, ingen avrenning til sjø  
 Skimmer faller av eller fisk går igjennom  Rømning  1 3 3 Ingen skimmer med for stor åpning og dobbeltsikring  
 Sil-kollaps Rømning 2 4 8 Siler i syrefast stål, minst 6 skruer per sil  
 Smitteoverføring mellom avdelinger grunnet frakt av 

dødfiskbøtter gjennom avdelinger.  
Smittebelastning  1 4 4 Sluser seg inn i ny avdeling for å bære dødfiskbøtte gjennom  

 Tilgrising av røkteklær fra Y-hall ved tømming av 
dødfiskbøtte  

Smittebelastning 1 4 4 Vurderer innkjøp av forkle/overtrekk som benyttes ved tømming av 
dødfiskbøtter 

 Smitte grunnet dårlig renhold og røkting  Smittebelastning  1 4 4 Daglig røkting med vask og fjerning av dødfisk (ensilering), flere ganger 
ved økt dødelighet. Har prosedyrer for renhold og røkting 

Påvekst 3 (Ny-hall) For lav oksygenverdi  Kvelning 2 4 8 Daglig måling og ev. justering av flow, tiltaksgrense på 75%  
 Under-/overfôring Sult og aggresjon/ dårlig 

karmiljø 
2 3 6 Ukentlige snittveiinger og oppdatering av fôrdoser basert på 

fôringstabell og daglig observasjon  
 Feil fôring grunnet feilinnstilt fôrautomat eller stans  Under-/overfôring 2 3 6 Sjekk to ganger per dag 
 Smitteoverføring mellom kar Smittebelastning  2 4 8 Har eget utstyr for hvert kar, måler oksygen og temperatur i avløp 
 Skitten vannoverflate Smittebelastning 2 4 8 Har skimmer som brukes ved behov 
 Overrenning Rømning/fiskedød 2 4 8 Daglig røkting, flere ganger ved økt dødelighet, har overrenningsalarm 
 Kar revner Rømning/fiskedød 1 4 4 Dobbeltsikring og sil i gulv, ingen avrenning til sjø  
 Skimmer faller av eller fisk går igjennom  Rømning  1 3 3 Ingen skimmer med for stor åpning og dobbeltsikring  
 Sil-kollaps Rømning 2 4 8 Siler i syrefast stål, minst 6 skruer per sil 
 Tilgrising av røkteklær fra ny-hall ved tømming av 

dødfiskbøtte  
Smittebelastning 1 4 4 Vurderer innkjøp av forkle/overtrekk som benyttes ved tømming av 

dødfiskbøtter 
 Smitte grunnet dårlig renhold og røkting  Smittebelastning  1 4 4 Daglig røkting med vask og fjerning av dødfisk (ensilering), flere ganger 

ved økt dødelighet. Har prosedyrer for renhold og røkting 
Arbeidsoperasjoner       
Levering av fisk Pumpen stanser Kvelning 1 3 3 Sjekker pumpe ved oppstart og har korte slanger 
 Slangen går tett Klemskader 3 3 9 Unngår sjokktaping og for mye trengning av fisk i karet 
 Fisken blir stående for tett Stress og kvelning  2 3 6 Unngår sjokktapning og måler oksygennivå kontinuerlig  
 Slangebrudd ved lasting til brønnbåt Rømning/ fiskedød 1 4 4 Sjekk av utstyr og kobling før hver levering 
 Feil telling For høy biomasse 3 3 9 Jevn pumping, riktig innstilling av teller 
 Smitteoverføring fra rognkjeks til laks Smittebelastning 1 4 4 Månedlig helsekontroll og jevnlig innsending til vetrinærinstituttet  
 Smitteoverføring fra rognkjeks til annen rensefisk hos 

mottaker 
Smittebelastning 1 4 4 Månedlig helsekontroll og jevnlig innsending til vetrinærinstituttet  

 Smitte inn i anlegg under levering til båt i løse kar Smittebelastning 1 4 4 Kar som fylles med fisk blir ikke tatt inn i anlegget og desinfiseres før 
vannfylling 

 Leveringskar velter ved brå stans ol. av truck ved 
levering 

Fiskedød, oksygenmangel, 
sårskader, fiskerømning 

2 4 8 Fester kar til truck med kjetting og går over til levering med slange 

 Uventet stans ved levering vha. truck  Oksygenmangel  2 4 8 Holder leveringen så effektiv og godt planlagt som mulig. Skal alltid ha 
med oksygenflaske med diffusor for oksygenering av vann ved levering 



 

 Smitte til fisk under lasting til brønnbåt Smittebelastning  1 4 4 Båt tar inn sjøvann 5 km fra land. Båt kontrolleres og skal ha 
dokumentasjon på renhold og desinfeksjon etter siste levering. ATPase 
måler kjøpes for å kontrollere renhold 

 Smitte til fisk under lasting av løse kar Smittebelastning 1 3 3 Båt får UV behandlet vann fra anlegget under lasting slik at man kan 
kjøre lukket til man er ute på åpent hav  

Kjemisk behandling Unødvendige behandlinger for å begrense bakterie, 
soppvekst og liknende i fiske karet.  

Stresset fisk og ev. andre 
skader som følge av 
behandlingen 

2 3 6 Det blir bevist benyttet svært få kjemiske behandlinger, og effekten blir 
nøye vurdert. Bare reseptbelagte midler etter veterinærs beskrivelse og 
anerkjente metoder blir benyttet.  

Mattrygghet For kort tilbakeholdstid etter behandling med medisinfôr 
(antibiotika) og formalin 

Laks kan spise rognkjeks i 
mærene og få i seg rester av 
antibiotika før slakting 

1 4 4 Føres streng kontroll ved bruk av medisinfôr. 
Produksjonsstyringsverktøy benyttes for å føre kontroll over hvilke 
fisker som har blitt behandlet, med hva og når. 500 DG tilbakeholdstid 
etter behandling 

 Infeksjon med parasitter  Parasitter kan overføres til 
laks 

1 4 4 Dypt inntakspunkt (70 m), filter og UV som forhindrer parasitter å 
komme inn i anlegget. Skulle rognkjeksen få parasitter holdes fisken 
tilbake til den er behandlet 

 Introduksjon av smittestoff til fisk fra personell Smitte 1 2 2 Har hygieneplan for å sikre sikker håndtering av fisk 
Vaksinering For lang oppholdstid på vaksinebordet Sårskader og oksygenmangel 2 4 8 Ansatt er alltid tilstede og håver jevnt opp på vaksinasjonsbordet og har 

god kommunikasjon med vaksinatører. Ansatt er også ansvarlig for å 
kontrollere at oppholdstid ikke blir lenger enn maks 2 min 

 Bruk av feil nålelengde Skader av indre organer  1 3 3 Rutinerte vaksinatører, sjekk av buktykkelse 
 Feil stikkpunkt Skader av indre organer  1 4 4 Ansatt ved vaksinasjonsbordet er ansvarlig for å kontrollere korrekt 

stikkpunkt, dette er også beskrevet og illustrert i prosedyre. Bruker 
rutinerte vaksinatører  

 Fisken lider unødvendig grunnet vaksinering uten 
bedøvelse 

Stresset fisk 2 3 6 Etter samtaler med leverandør av vaksine (se Framaq vaksinemanual 
for rognkjeks), veterinær, andre i bransjen og egen erfaring er 
oppfatningen at vaksinering uten bedøvelse er mindre stressende for 
fisken, da oppvåkningsperioden etter bedøvelse fremstår som svært 
belastende og for lang oppholdstid i bedøvelseskar er en tilleggs risiko  

 Oljehinne på vannoverflate i kar etter vaksinering  Bakterievekst 4 2 8 Bruker alltid skimmer i kar etter vaksinering for å fjerne overflatefilm 
 For kort sultetid Skader av indre organer  1 3 3 Alltid 24 timers sulting 
 For lavt oksygennivå og høy tetthet av fisk Stress  2 3 6 Kontinuerlig oksygenmåling ved nedtapping 
 For høy tetthet i bufferkar Oksygenmangel, stress 2 4 8 Høy vannutskiftning, måling av oksygen i kar og jevn pumping av fisk til 

kar 
 Slangen går tett Klemskader 3 3 9 Unngår sjokktaping og for mye trengning av fisk i karet 
 Pumpen stanser Kvelning 1 3 3 Sjekker pumpe ved oppstart og har korte slanger 
 Smitte inn fra andre anlegg via vaksinatører  Smittebelastning  1 4 4 Rutinerte vaksinatører og oppfølging av deres rutiner (i hht. våre 

prosedyrer/internkontroll) 
Sortering av fisk Pumpen stanser Kvelning 1 3 3 Sjekker pumpe ved oppstart og har korte slanger 
 Slangen går tett Klemskader 3 3 9 Unngår sjokktaping og for mye trengning av fisk i karet 
 Fisken blir stående for tett Stress og kvelning  1 3 3 Unngår sjokktapning og måler oksygennivå kontinuerlig  
 Slangebrudd Rømning/ fiskedød 1 3 3 Sjekk av utstyr 
 Sorteringsmaskin tettes ved pumping av for mye fisk Klemskader 3 3 9 Jevn pumping med riktig mengde fisk, og en dedikert person ved 

sorteringsmaskin 
 Feil telling For høy biomasse i mottakskar 3 3 9 Jevn pumping, riktig innstilling av sorteringsmaskin og teller (i hht. 

prosedyre)  
Kjøp av yngel og egg Inntak av smitte fra eksternt anlegg  Smittebelastning  2 3 6 Handle fra seriøse aktører, ikke fra PD sone, få helseattest, og screene 

før første flytting 
Miljøavtrykk Overbelastning av resipient, ved utslipp av avløpsvann Skade på havbunn og miljø 1 3 6 Holder oss innenfor utslippstillatelsen vår. Tar prøver til MOM-B 

undersøkelse 
 Avfallssortering også av farlig avfall/ spesialavfall Forurensning  1 3 3 Rutine for avhenting av spesialavfall/ risikoavfall med HAF for 

destruering. Sørger for trygg deponering av alt avfall produsert ved 
bedriften 

 

 



 

Rapport etter revisjon av internkontrollsystem ved Nordland Rensefisk 
Lovund, 08.10.2018 

 
Årlig revisjon av internkontrollsystemet er gjennomført i henhold til prosedyre «Retningslinjer for 
internrevisjon av internkontrollsystemet (IK)» ved Nordland Rensefisk (dok.nr.: 5.1.1). De funn og 
kommentarer som er gitt ved revisjonen er listet opp etter samme inndeling som gitt i prosedyren. 
Konklusjon er gitt ved dokumentets slutt.    
Internrevisjonen er gjennomført av kvalitetsleder Ane Molden Thomassen, i samarbeid med 
daglig leder Lars Jørgen Ulvan.   
 

1. Mål IK 
- Bedriftens mål for internkontrollen må oppdateres. Viktige mål som allerede er 

oppnådd kan fortsatt stå, ulike punkter burde oppdateres etter forbedret/utviklet drift. 
Det burde kommenteres/dokumenteres hvilke mål som er nådd, hvilke som ikke er det 
og hvorfor.  

- HMS-plan for 2017 er fortsatt ikke fullført, HMS-plan for 2018 må utarbeides. HMS-
planen sees som en del av handlingsplanen, og dato for utførelse av de ulike 
oppgavene må settes.  

- HMS kurs med de ansatte er trolig nødvendig, da de ansatte ikke har tilstrekkelig 
kunnskap om HMS arbeidet og hvordan bruke IK.  

2. Organisering 
- Virksomhetens organisering må oppdateres. (Organisasjonskart er oppdatert, men må 

settes inn i IK-perm). Det burde fremgå tydeligere hvem som har produksjonsansvaret 
om daglig leder og produksjonsbiolog er fraværende.  

- Ansvar i bedriften må oppdateres, spesielt for å inkludere arbeidsoppgavene til 
kvalitetsleder (ny stilling). Nå ligger det inne to ulike dokumenter som beskriver ulike 
arbeidsoppgaver, dette burde systematiseres og føres inn i ett dokument.  

- Oversikten/tegninger over bygg og anlegg må oppdateres for å inkludere mindre 
endringer, og planlagt utvidelse av Påvekst 2/S-hall. Oppdaterte plantegninger må 
oppfylle kravene til rømningsteknisk rapport fastsatt i Forskrift om krav til teknisk 
standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk.   

3. Dokumenter 
- Samarbeidsavtale vedrørende ensilasje mellom Nordland Rensefisk AS og 

HORDAFOR AS må oppdateres da denne gikk ut i 2015. 
- Burde lages eget avsnitt i IK for utgåtte avtaler, som gjør det lettere å identifisere 

gjeldende avtaler. 
- Samarbeidsavtale vedrørende HMS arbeid og tilknytning til verne- og helsepersonale 

mellom Nordland Rensefisk AS og NIKS AS burde gjennomgås da samarbeidet ikke 
fungerer tilfredsstillende.  

- Det må opprettes journal over endringer og utskiftninger av komponenter på anlegget i 
samsvar med krav i Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte 
akvakulturanlegg for fisk, i tillegg til at det må kontrolleres og dokumenteres at 
komponenter på anlegget er i samsvar med krav i NS 9616:2013 som gitt i Forskrift 
om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk. Denne 
journalføringen trenger ikke inngå i IK, men er nødvendig for at bedriften skal oppfylle 
nødvendige krav/lovverk. Dette arbeidet vil påbegynnes i 2019. 

- Definer tydeligere rammer rundt overtidsarbeid (vedlegg til kontrakt).  
- Daglig leder må innhente nødvendige kursbevis hos ansatte.   

4. Lover og forskrifter 
- Oversikt over lover og forskrifter som gjelder for Nordland Rensefisk med veiledning, 

og et utskrevet utvalg er tilgjengelig i egen perm, dette skal gjennomgås med BHT. 
Burde også utvikles et system som sørger for at alle ansatte er oppdatert innenfor det 
gjeldende lovverket.  

 



 

5. Avvik 
- Føring av avvik er nokså god, men grensen for hva de ansatte regner som et avvik bør 

senkes, slik at man er sikker på at alt blir rapportert. 
- Behandling av avvik er ikke tilstrekkelig. Det burde innføres rutiner for regelmessig 

(ukentlig) gjennomgang av disse, hvor det skal fremgå tydelig hvilke tiltak som kreves 
og hvem som er ansvarlig. Avvikslisten må også gjennomgås for å kontrollere at 
noterte tiltak blir møtt og til rett tid.  

- De ansatte burde inkluderes mer i avviksbehandlingen, enkelte tiltak og forbedringer 
burde diskuteres i plenum.  

6. Risikovurdering 
- Risikovurdering fra 2016 (teknisk/produksjon) må gjennomgås og oppdateres - 2018.  
- Risikovurdering som omfatter HMS-arbeidet burde opprettes på bakgrunn av 

vernerunder (gjennomført av Caroline, tidligere ansatt).  
- Nye vernerunder burde gjennomføres snarest for alle avdelinger, og inkluderes i de 

endelige risikovurderingene. 
- Nye/oppdaterte risikovurderinger må inkludere viktige registrerte avvik.  
- Mangler risikovurdering av kjemikalier, og et system for å kontrollere at de ansatte er 

klar over risikoen.  
7. Handlingsplan  

- Svært få tiltak fra handlingsplanen satt opp i 2017 er fulgt opp, planen er også 
uoversiktlig og tidvis repetitiv.  

- En handlingsplan for 2018 mangler og må settes opp basert på punkter fra 
handlingsplan 2017 som ikke er fulgt opp, og oppdatert risikovurdering og 
avviksbehandling. Det må tas grep for å sørge for at denne handlingsplanen blir fulgt 
opp, og at ansvarlige utfører sine oppgaver til planlagt tid.   

8. Prosedyrer 
- Gjennomgang, forbedring, oppdatering og enhetlig utforming av prosedyrene er 

påbegynt. Alle prosedyrene må nummeres etter internkontrollens struktur, slik at det 
blir enkelt og logisk å finne frem.  

- Flere prosedyrer mangler og må opprettes.  
9. Opplæring 

- Punkter fra tidligere internrevisjon har ikke blitt fulgt opp, og det er fortsatt nødvendig 
med oppretting av kompetanse- og opplæringsplan. 

- Burde være tettere oppfølging av nyansatte (prosedyre og sjekkliste opprettes). 
- Personalhåndbok burde utformes. 
- Bedre opplæringsprosedyrer og oppfølging burde innføres. 

10. Oversikt 
- Internkontrollen og dens innholdsfortegnelse fremstår som rotete og lite brukervennlig. 

En mer intuitiv organisering av IK er nødvendig. Selve internkontrollen burde deles 
bedre inn slik at det er tydelig hvordan de ulike underkapitlene fra 
innholdsfortegnelsen er separert.  

 
Basert på denne revisjonen kommer det tydelig frem at internkontrollarbeidet er mangelfullt, og 
krever oppdatering og tilsyn. Flere punkter for revisjonen i 2016 er ikke møtt, og arbeidet som 
burde vært gjort i 2017 er stort sett manglende. Bedriften viser likevel økende engasjement for å 
forbedre dette arbeidet, og flere punkter som krever tilsyn er allerede påbegynt. Det er et behov 
for å øke bevisstheten av viktigheten ved internkontrollarbeidet blant både ledelse og ansatte, og 
å «strømlinjeforme» bruken og oppdateringen av IK slik at det blir enklere å opprettholde. Bruken 
av Sticos og tilpasningen av dette til virksomheten blir trolig et viktig verktøy her.   
På grunn av det mangelfulle arbeidet med bedriftens internkontroll burde en ny revisjon 
gjennomføres innen juli, tidligere enn den anbefalt årlige revisjonen, for å sikre at nødvendige 
forbedringer har blitt gjort.   
 
Godkjent av: Lars Jørgen Ulvan  

 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 



 

HMS plan 2018, Nordland Rensefisk AS                              
 

Nr. Tiltak Ansvarlig Frist  

1 Mål internkontroll 
Mål for internkontrollen må oppdateres og spesifiseres/ gjøres 
mer «målbare».   

 

Ane/ Lars 

 

20.01.19 

2 Opplæring  
2.1 HMS møte med alle ansatte for å informere om 

forbedringsarbeidet skal gjennomføres.  
2.2 Kurs om korrekt og sikker bruk av vask- og 

desinfeksjonsmidler 
2.3 Risikobasert kjemikaliekurs  
2.4 Fiskehelsekurs  
2.5 Ett opplæringssystem skal opprettes for bedriften. Dette 

innebærer innføring av kompetanseplan (signatur fra ansatte 
som har gjennomgått opplæring/kurs), sjekkliste for nyansatte, 
prosedyrer for opplæring (kjemikalier, verneutstyr, 
produksjon), og innføring av «fadder-system».   

2.6 Personalhåndbok opprettes. 

 

Ane/ NIKS 

Lilleborg 

Ane 

HaVet 

Ane/ NIKS/ 
Lars 

 

Ane/ NIKS/ 
Lars 

 

30.01.18 

01.02.19 

01.02.19 

01.02.19 

21.12.18 

 

 

01.06.19 

3 Organisering 
Organisasjonskart og ansvarsforhold i bedriften oppdateres. 

 

Ane 

 

20.11.18 

4 Brannvern 
1.1. Som en del av IK må «brannvern-permen» oppdateres i sin 

helhet til å inneholde sjekklister ved brannvern-kontroll, 
prosedyre for brannvern og ansvarsforhold.  

1.2. Brannøvelse gjennomføres og brann-kart (bygningsoversikt) 
opprettes.  

 

Ane 

 

Ørjan/ Lars/ 
Ane 

 

20.01.19 

 

20.02.19 

5 Oppdatering av prosedyrer 
5.1 Alle bedriftens prosedyrer oppdateres både når det gjelder 

produksjon, teknisk avdeling og styring av IK. Prosedyrene 
skal også gjennomgås i fellesskap og innføres som en del av 
opplæringssystemet.  

5.2 Beredskapsplan HMS og produksjon opprettes.  
5.3 Veterinærhelseplan opprettes. 
5.4 Hygieneplan opprettes.  

 

Ane/ Lars/ 
Ingar/ alle 

                
Ane/ Lars 

Ane 

Ane 

 

01.03.19 

 

20.12.18 

12.12.18 

20.12.18 

6 Risikoanalyse 
6.1 Sjekkliste for vernerunde opprettes, og faste vernerunder skal 

gjennomføres. 
6.2 Risikoanalyse teknisk/produksjon oppdateres.  
6.3 Risikoanalyse HMS opprettes (basert blant annet på 

vernerunder).  
6.4 Gjennomføring av risikovurdering av kjemiske stoffer, 

arbeidsutstyr, arbeidsstillinger mm. 

 

Ane 

Ane/ Lars/ 
Ingar 

Ane/ Lars 

NIKS 

 

01.12.18 

20.11.18 

 
20.02.19 

20.01.19 

7 Oppfølging ansatte 
7.1 Sykefraværsoppfølging ved gjennomgang av lovkrav og 

forslag til system som er relevant for de ansatte. 
7.2 Utarbeidelse av prosedyre for gjennomføring av 

medarbeidersamtaler. Arbeidsmiljøundersøkelse 
gjennomføres.   

 

 

NIKS/ 
Sondre/ Ane 

NIKS/ Ane 

 

01.03.19 

 

01.02.19 



 

8 Avtaler 
8.1 Lages en oversikt over avtaler og kontrakter og deres 

utløpsdatoer.  
8.2 Utdaterte kontrakter fornyes.  
8.3 Vedlegg til arbeidsavtale (arbeidsreglement) opprettes. 
8.4 Vedlegg til kontrakt mindreårige opprettes.  

 

Ane 

Lars 

Ane/ NIKS 
Ane         

 

01.02.19 

01.02.19 

01.03.19 
20.12.18 

9 Avvik 
9.1 Avvikssystem skal fremmes, gjennom mer regelmessig føring 

av avvik, men ikke minst oppfølging og behandling av avvik.  
9.2 Prosedyre for avviksbehandling og fast avviksmøte opprettes. 

 

Ane/ Lars/ 
alle          
Ane 

 

20.12.18 

01.12.18    

10 Handlingsplan 
Handlingsplanen benyttes mer aktivt som en del av 
avviksbehandling/ forbedringsarbeid. Handlingsplanen må også 
følges bedre opp.  

 

Ane/ Lars/ 
alle 

 

11 Avfallsbehandling  
Perm for avfallsdeklarasjon og -håndtering opprettes 

 

Ane 

 

20.12.18 

12 Styrende dokumenter 
Etablering av oversikt over gjeldende lovverk og standarder, og 
inkorporering av kravene i bedriftens prosedyrer.  

 

Ane/ NIKS 

 

01.12.18 

13 Revisjon IK 
Siden både IK-revisjon og HMS plan ble opprettet sent på året 
2018, skal ny IK-revisjon og HMS plan settes opp/ gjennomføres 
tidligere enn den årlige oppdateringen som beskrevet i prosedyre.  

 

Ane 

 

01.06.19 

14 Anmerkninger fra ekstern revisjon  
Gjennomfør og rett opp punkter/anmerkninger etter revisjon fra 
NovaSea (GlobalGAP retningslinjer).  

Gjennomfør og rett opp punkter/anmerkninger etter revisjon fra 
Mattilsynet (rensefiskkampanje).  

 

Ane/ Lars 

 

Ane/ Lars 

 

20.12.18 

 

17.12.18 

15 Oppdatering 
Sett i sammenheng skal punktene fra HMS planen føre til at 
bedriftens internkontroll oppdateres og en ny IK-perm bygges opp 
i 2018/2019. Bruk av online-verktøyene Sticos og View blir viktige 
i IK oppdateringen av bedriften, og skal tas aktivt i bruk.  

 

Ane/ Lars/ 
Ingar 

 

 
 

Sted:  

 

Dato: 

 

BHT/ NIKS AS                                       Daglig leder                                       Verneombud 
 

 

 

Tore Bakkejord                                        Lars Ulvan                                        Ane Thomassen 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
  



 

 
 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kapittel 8 

Sjekklister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Innholdsfortegnelse sjekklister 
 
8.1.1 Teknisk sjekkliste 
8.1.2 Teknisk sjekkliste nøkkel 
 
8.2.1 Daglig røkting (karskjema) 
8.2.2 Daglig røkting K-seksjon (karskjema K) 
8.2.3 Snittvekt 
8.2.4 Kvalitetsvurdering 
8.2.5 Lasteskjema 
8.2.6 Fôringstabell 
8.2.7 Fôrstørrelser 
8.2.8 Logg gytefisk 
8.2.9 Stryke og befruktningsskjema 
8.2.10 Varsel om kritikkverdige forhold  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Teknisk sjekkliste                                            
Uke: 

Signatur dag        

Signatur kveld        

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 
Pumpe og Bernouli drift OK        

Pumpe 1 frek.omf. (1,4 bar) Hz        

Pumpe 3 frek.omf. (1,4 bar) Hz        

Kompressor/ vakumpumpe drift OK        

Aggregat (i auto) diesel nivå OK        

Stamfisk flow og sil OK        

UV(4) drift OK, dose        

UV(5) drift OK, dose        

Vakum drift (ca -50) OK        

Avløpsrenne fri for fisk og nivå OK        

Oksygentank; kg og trykk (mx 14,5 bar)        

Data; kaldtvannstank nivåventil mx 95%        

Data Varmtvannstank nivåventil mx 95%        

Data; Ny-hall, nivåventil (maks 95%)        

Data; Temp. Kaldtvannstank        

Data; Temp. varmtvannstank         

Luftere; nivå og vannavskiller (tøm) 

OK 

       

Trommelfilter; drift og spyling OK        

Frek.omf. S-hall (0,61 bar) Hz        

Frek.omf. azud (1,9 bar) Hz        

Frek.omf. spyling/sort. (2,5 bar) OK        

Gråvannsfilter drift/ avløpsrenne OK        

UV(1) drift OK, dose        

UV(2) drift OK, dose        

UV K-seksjon, drift OK, intensitet %        

Oksygenskap; flow, trykk (mPa)        

Innløp; Frek.omf. nr 1 (0,8 bar) Hz        

Innløp; Frek.omf. nr 2 (0,8 bar) Hz        

Avløp; Frek.omf. nr 1 (119 mbar) Hz        

Avløp; Frek.omf. nr 2 Hz        

Fordamper; Frek.omf. 1 og 2 OK        

Varmepumpe drift, frek.omf. Hz        

VP drift, temp ut (er verdi)        

VP; drift, olje, ammoni, flow (3 

grønne) OK 

       

Azudskap; min. 3 bar (luft), 2 bar 

(vann) OK 

       

K-seksjon; fôrautomat, sil, nivå, fôr-

pumpe, OK 

       

S- og K; fôraut, flow, sil, nivå, OK        

Y-hall; fôraut, flow, sil, nivå, OK        

Ny-hall; fôraut, flow, sil, nivå, OK        

Branndører stengt og ytterdører 

låst, OK 
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Nøkkel til teknisk sjekkliste                                                                                 
Pumpe og Bernouli drift OK Sjekk at drift lyset er på og ingen alarm. Se og lytt etter lekkasje og ulyder 
Pumpe 1 frek.omf. (1,4 bar) Hz Skriv opp Hz. Sjekk at Set punktet samsvarer med reelt trykk. Ved kjøring av kun en pumpe skal ikke frekvensen på denne 

være over 48 Hz uten at den andre pumpen startes. 
Pumpe 3 frek.omf. (1,4 bar) Hz Skriv opp Hz. Sjekk at Set punktet samsvarer med reelt trykk. Ved kjøring av kun en pumpe skal ikke frekvensen på denne 

være over 48 Hz uten at den andre pumpen startes. 
Kompressor/ vakumpumpe drift OK Er kompressoren på og trykket mellom 7 og 9,5 bar. Vakumpumpen lyser ikke rødt. 
Aggregat (i auto) diesel nivå OK Ser ting normalt ut på styringsskap. Dieselnivå ikke under 3/4.  
Stamfisk flow og sil OK Har stamfisken det bra, er vannivå normalt. Fjern eventuelle døde og egg umiddelbart. 
UV(4) drift OK, dose Ny hall, er UV på og er dose over 45 mj/cm. Ingen alarmer. Skriv opp dose. 
UV(5) drift OK, dose Ny hall, er UV på og er dose over 45 mj/cm. Ingen alarmer. Skriv opp dose. 
Vakum drift (ca -50) OK Er det drift i vakumstasjon og er det vakum, bør være over -45 
Avløpsrenne fri for fisk og nivå OK Er sil i avløpsrenne åpen og nivået Ok. Kost av silen hvis den er tett. 
Oksygentank; kg og trykk (mx 14,5 bar) Ute på byggets kortside. Skriv opp mengde (kg) på display og tankens trykk (bar). Trykket bør ikke overstige 14,5 bar. Ved 

15 bar åpner overtrykksventiler. 
Data; kaldtvannstank nivåventil mx 95% Registrer hvor mye ventilene er åpne. Ved åpning over 95 % bør man gjøre tiltak. Eks, redusere vannforbruk, justere opp 

trykk på innløpspumper. 
Data Varmtvannstank nivåventil mx 95% Registrer hvor mye ventilene er åpne. Ved åpning over 95 % bør man gjøre tiltak. Eks, redusere vannforbruk, justere opp 

trykk på innløpspumper. 
Data; Ny-hall, nivåventil (maks 95%) Registrer hvor mye ventilene er åpne. Ved åpning over 95 % bør man gjøre tiltak. Eks, redusere vannforbruk, justere opp 

trykk på innløpspumper. 
Data; Temp. Kaldtvannstank Registrer temperaturen. Vær oppmerksom på store variasjoner, da dette bør medføre justering av fôringen. 
Data; Temp. varmtvannstank  Registrer temperaturen, bør samsvare med temperaturen på varmepumpe ved drift av denne. 
Luftere; nivå og vannavskiller (tøm) OK Sjekk at filteret går rundt og på dagtid sjekkes det at dysene er åpne. 
Trommelfilter; drift og spyling OK Sjekk at trykk samsvarer med setpunkt og at frekvens er under 48. Ved høyere frekvens må vannforbruket justeres ned. 
Frek.omf. S-hall (0,61 bar) Hz Sjekk at trykk samsvarer med setpunkt og at frekvens er under 48. Ved høyere frekvens må vannforbruket justeres ned. 
Frek.omf. azud (1,9 bar) Hz Drift og ingen alarm.  
Frek.omf. spyling/sort. (2,5 bar) OK Er nivået i gråvannsfilter likt inn og ut. Er spyledysene åpne. Er nivået i avløpsrennen normalt, fjern fremmedlegemer. Ved 

funn av fisk må kilden til denne finnes. 
Gråvannsfilter drift/ avløpsrenne OK Er UV på og er dose over 45 mj/cm. Ingen alarmer. Skriv opp dose. 
UV(1) drift OK, dose Er UV på og er dose over 45 mj/cm. Ingen alarmer. Skriv opp dose. 
UV(2) drift OK, dose Er UV på og intensitet over 80 %. Ingen alarmer. Skriv opp dose. 
UV K-seksjon, drift OK, intensitet % Skal ikke være sug, altså under 0 på manometer på sug-side på pumpe. Hvis sug bør man redusere vannforbruk eller 

redusere trykk på pumper. 
Oksygenskap; flow, trykk (mPa) 
 

Inne i verksted. Registrer flow og skriv opp trykket over flow-meteret 



 

Innløp; Frek.omf. nr 1 (0,8 bar) Hz Registrer hz og trykk. Sjekk at trykket samsvarer med sett punkt. 
Innløp; Frek.omf. nr 2 (0,8 bar) Hz Registrer hz og trykk. Sjekk at trykket samsvarer med sett punkt. 
Avløp; Frek.omf. nr 1 (119 mbar) Hz Registrer Hz. Påse at set punktet stemmer med reelt nivå. Hvis bare en pumpe går må man påse at denne pumpen klarer å 

holde set punkt uten å gå over 40 Hz. Hvis over 40 Hz skal pumpe 2 startes i manuell. 
Avløp; Frek.omf. nr 2 Hz Les av Hz, skal gå i manuell for å hjelpe avløpspumpepumpe 1. Hvis denne må kjøres tyder ting på at vekslerne er tette og 

må vaskes. 
Fordamper; Frek.omf. 1 og 2 OK Sjekk at pumpen er i drift og at set punkt samsvarer med set punkt på varmepumpe. 
Varmepumpe drift, frek.omf. Hz Frekvensomformer til varmepumpe, skriv opp hz. Ingen alarmer 
VP drift, temp ut (er verdi) Styreskap varmepumpe. Ingen alarmer. Skriv opp er temperaturen. Bør samsvare med "bør" temperaturen. Sjekk at det 

ikke blinker advarselslamper på oljetrykk, sugetrykk osv. 
VP; drift, olje, ammoni, flow (3 grønne) OK På varmepumpen sjekk flow vakten (skal lyse 3 grønne lys, ved mindre enn må man skru ut sensor og tørke av denne med 

tørt papir. Sjekk olje og ammoniakk vindu, 3 stk. 
Azudskap; min. 3 bar (luft), 2 bar (vann) OK På styreskap innerst i rommet se at trykket er på ca. 2 bar og at lufttrykket er på minst 3 bar. Sjekk at kompressor er på og 

at den har trykk over 4 bar. 
K-seksjon; fôrautomat, sil, nivå, fôr-pumpe, OK Sjekk flow, vannivå og at fisken oppfører seg normalt. Se at det ikke er mye fôr eller dødfisk på sil. Flush alle kar. Påse at 

fôr-pumper og eller fôrautomater går. Sjekk gulvavløp for fisk! 
S- og K; fôraut, flow, sil, nivå, OK Sjekk at flow, vannivå og at fisken oppfører seg normalt. Se at det ikke er mye fôr eller dødfisk på sil. Flush alle kar i S0 

rekke.. Påse at fôrautomater går. Sjekk gulvavløp for fisk! 
Y-hall; fôraut, flow, sil, nivå, OK Sjekk at flow, vannivå og at fisken oppfører seg normalt. Se at det ikke er mye fôr eller dødfisk på sil. Påse at fôrautomater 

går. Sjekk gulvavløp for fisk! 
Ny-hall; fôraut, flow, sil, nivå, OK Sjekk at flow, vannivå og at fisken oppfører seg normalt. Se at det ikke er mye fôr eller dødfisk på sil. Påse at fôrautomater 

går. Sjekk gulvavløp for fisk! 
Branndører stengt og ytterdører låst, OK Alle ytterdører skal være stengt etter kl. 16. Branndører skal alltid være lukket. 
Generelt  Vær oppmerksomme på endringer som lyder, vibrasjoner og lignende.  
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    Daglig røkting                                       
         Avdeling:                                                                                              Dato: 

Kar 
nr. 

O2 °C Flow Fôr; type, mengde, 
medisin 

Dødfisk/ svimere Kommentar 
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Daglig røkting K-seksjon                                                           
Dato:                                                                          Temp:                                                                                    Dato copepode startfôring: 

Kar 
nr. 

O2 Flow Copepode Fôr; type, mengde, 
medisin 

Dødfisk Fôrslange 
OK? 

Sulten fisk; 
ja/nei? 

Overfôring; 
ja/nei? 

Kommentar 
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Snittvekt                                         
Avdeling:                                                                                                   Dato: 

Kar nr. Vekt 1 Ant. 1 Vekt 2 Ant. 2 Vekt 3 Ant. 3 Snitt 
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Kvalitetskontroll                                 
Dato klekket:                             Generasjon:                                                  Dato: 

Fisk 
nr. 

Kar 
nr. 

DGEV Vekt 
(g) 

Høyde 
(mm) 

Katarakt Sugekopp Halescore 
0-3 

Kommentar 
H. V. Tot. 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
21           
22           
23           
24           
25           
26           
27           
28           
29           
30           
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Lasteskjema                                      
Dato: 

Temp ved lasting  O2 ved lasting  Mottaker  

Tid start lasting  Tid slutt lasting  Lokalitet  

Generasjon  Klekkemåned  Transportør  

Vaksinedato  Vaksinetype  Døgngrader   

 

Tank nr. Ant. fisk Snittvekt (g) Kg pr. rom/kar Fra kar nr. 
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Logg gytefisk                                                                         
Kar:                                                                                            Kjønn:                                                                                  Uke: 

Dag Fôr; type, 
mengde 

O2 Temp Formaling 
behandling 

Fisk inn Fisk 
flyttet 

Dødfisk Kommentar Signatur 
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Stryke- og befruktningsskjema               
Strøket av:                                                                                               Dato: 

Hunne Hanne Tot. volum Egg volum Kommentar Inkubator Prøve ID 
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Varsel om kritikkverdige forhold                  

Navn (valgfritt):     
 
Dato: 
 

Beskriv forholdet/ hva har skjedd? 
 
 
 
 
 
 

 

Hvor på anlegget gjelder dette? 
 
 

 

Forslag til korrigerende tiltak 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Klage behandlet dato:  
 
Daglig leder 
 
 
....................................................... 
 
Lars Jørgen Ulvan  
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Kapittel 9 

Bygg og anlegg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 


