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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.  
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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 

 


