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FORMÅL
Gi oversikt over hvordan akutt utbrudd av smittsom sykdom og/eller massedød skal håndteres internt i
Måsøval og hva og hvordan det skal varsles internt og til Mattilsynet.

 

ANSVAR
•         Driftsleder skal sørge for at ansatte kjenner og agerer ihht. «Instruks for varsling og beredskap

vedrørende fiskehelse og dødelighet», varsle internt og registrere dødelighet som avvik i selskapets
internkontrollsystem og sørge for evaluering av hendelsen.

•         Alle ved lokaliteten har ansvar for å kjenne «Instruks for varsling og beredskap vedrørende
fiskehelse og dødelighet» og agere ihht. denne.

•         Produksjonssjef eller ass. Produksjonssjef har ansvar for å vurdere om tiltak i «Avtale om
beredskap og håndtering av skadet, syk og død fisk» skal settes i verk.

 

HVORDAN OPPDAGE?
Daglig runde rundt ring skal utføres så langt været tillater det, med observasjon av:

•         Økt forekomst av svimere
•         Brå og uforklarlig endring ved fiskens adferd
•         Siktedyp for å avdekke forekomst av alger eller maneter i sjøen som omgir fisken.

I tillegg skal det daglig dras dødfisk og en skal vurdere matlyst hos fisken.

All informasjon skal samlet brukes til å vurdere fiskehelse og fiskevelferd

 

OMFANG
 

•         Instruks for varsling og beredskap vedrørende fiskehelse og dødelighet gjelder alle Måsøval
fiskeoppdretts matfisklokaliteter.

•         Intern Varsling skal gjennomføres i henhold til «Intern varslingsliste»

 

Varsling skal skje til følgende om:
 

Varslingspliktig
hendelse

Ansvar for
varsling

Hvem
varsles Tlf # Varsle umiddelbart #
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Forøket
dødelighet eller
uavklart forøket
dødelighet (Se
matrise under)

Driftsleder

Fiskehelse-
tjenesten
 
Mattilsynet

72449377
 
22400000

 
Fiskehelsetjenesten først pr. telefon,
fortrinnsvis til fiskehelsebiologen ved
Åkerblå som følger opp lokaliteten el. avd.
leder for Fiskehelse, Frøya
 
Mattilsynet på Skjema «Meldepliktig
hendelse» i Altinn, el. pr. mail til
 
Mattilsynet i Trøndelag eller 
varsling.trondheim@mattilsynet.no;
 
Mattilsynet i Nordmøre Romsdal
varsling.nordmoreromsdal@mattilsynet.no;
 

Mistanke om
sykdom på liste
1, 2 eller 3, med
unntak av
lakselus. Se
liste i
Fiskehelseplan
ID 1358 i EQS.

Alle/
Driftsleder

Fiskehelse-
tjenesten*
 
Mattilsynet

72449377
 
22400000

 
Fiskehelsetjenesten først pr. telefon
fortrinnsvis til fiskehelsebiologen ved
Åkerblå som følger opp lokaliteten el. avd.
leder for Fiskehelse, Frøya.
 
Mattilsynet på:skjema «Mistenkt
sykdomstilfelle/skadegjører»i Altinn evt.
Tlf. 22 40 00 00
 
Ved første mistanke om eller
påvisning av sykdommer på liste 1 og
2 ringes Mattilsynet i tillegg til å sende
epost eller send skjema for mistenkt
sykdomstilfelle, for å sikre at varslingen er
registrert og forstått. e-post sendes til
 
Mattilsynet i Trøndelag
varsling.trondheim@mattilsynet.no; eller
 
Mattilsynet i Nordmøre Romsdal
varsling.nordmoreromsdal@mattilsynet.no
 

 

Varsle fiskehelsetjenesten Åkerblå og Mattilsynet # umiddelbart # vil si innen få timer, for at
Fiskehelsetjenesten og Mattilsynet skal kunne vurdere hastetilsyn i forbindelse med akutthendelsen.
 
Mistanke om eller påvist smitte, kan medføre krav til varsling i sone jf. varslingsliste.
 

Driftsleder skal
 

•         be Kvalitetsleder, Biologisk Controller eller Fiskehelsesjef om bistand til å melde varslingspliktig
hendelse i Mattilsynets skjematjeneste i Altinn

 

•         sørge for at en oppdatering av hendelsen meldes til mattilsynet

 

a)    når man har fått oversikt over omfanget av hendelsen

 

b)    i de tilfeller hvor hendelsen ble varslet da den oppsto, men dødeligheten er økende/større
etter en viss tid.
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Oppdatering av hendelsen sendes på e-post til:

 
Mattilsynet Trøndelag  varsling.trondheim@mattilsynet.no; eller

 
Mattilsynet Nordmøre Romsdal varsling.nordmoreromsdal@mattilsynet.no

 
-       Send kopi til lokal saksbehandler.
-       Vis til «saksnummer» som ble mottatt fra skjematjenesten i Altinn.
-       Kontakt Kvalitetsleder, Biologisk Controller eller Fiskehelsesjef ved behov for bistand.

 

Kriterier for vurdering av økt dødelighet
Dødelighet fisk 0-500 g (%)
 

Dødelighet fisk 0 - 500 g (%) Kategori Varsling
Døgn Uke Mnd.
0-0,03 0-0,035 0-1,5 Normal/

Akseptabel
Produksjonssjef og
Fiskehelseansvarlig

0,05 0,35 1,5 Forøket Produksjonssjef og
Fiskehelseansvarlig

 
Over 0,15

 
Over 1

 
Over 2

 
Høy

Produksjonssjef,
Fiskehelseansvarlig og Mattilsynet

 

Dødelighet fisk > 500 g (%)
 

Dødelighet fisk > 500 g (%) Kategori VarslingDøgn Uke Måned
0-0,03 0-0,2 0-4 Normal/

Akseptabel  

0,03 0,2 0,8 Forøket* Fiskehelseansvarlig og
produksjonssjef*

0ver 0,15 Over 1 Over 2 Høy Fiskehelse-ansvarlig,
produksjonssjef og Mattilsynet*

 

Tiltak ved forøket og uavklart forøket dødelighet
•         Fjern dødfisk fra merdene så snart det lar seg gjennomføre.
•         Bruk kamera og evt. tilkall dykker for hjelp til å anslå mengde dødfisk.
•         Trekk dødfiskhåv fortløpende til det ikke lenger kommer dødfisk. Monter Litftup (evt. rekvirer fra

lager på Flatøya, Frøya for de lokaliteter som ikke har egen) for oppsamling av store mengder
dødfisk

•         Hvis dødeligheten er stor og bruk av Liftup ikke nytter, ha dialog med Prod. sjef/Ass. Prod. sjef for
rekvirering av brønnbåten Øyfjord (Sølvtrans) for evt. behov for Sanitærslakt

•         Ved behov for destruering og ensilering av dødfisk rekvirer ensilasjebåt fra ScanBio tlf. 970 10 099
el. kontakt Måsøvals Operative leder for bruk av Nøtte (ensilasjekapasitet 65 m3)

•         Ved sykdomsutbrudd eller krav om offentlig sanering, innhent tillatelse fra Mattilsynet for slakting i
henhold til gjeldende sanitærslakteavtale.

 

Tiltak ved skadelige maneter eller algeoppblomstring
•         Avslutt fôring, slå av evt. produksjonslys i bruk.
•         Vurder om merdene bør skjermes med skjørt ved manetangrep.
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Relaterte dokumenter
Avtale om beredskap og håndtering av skadet, syk og død fisk
Matfisk - Intern Varslingsliste

Relaterte lenker
Forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften)  
Lov om akvakultur (akvakulturloven)  
Lov om dyrevelferd  

 

VARSLING AV MISTANKE OM SYKDOM PÅ FISK
•         Alle har plikt til å varsle, dette gjelde den som utfører helsekontroll i et akvakulturanlegg,

fiskehelsetjenester, eier eller røkter av oppdrettsfisk dersom du får grunn til å mistenke sykdom.
•         Formålet med varslingen er å sørge for at Mattilsynet får kunnskap på et tidlig tidspunkt, slik at vi

kan vurdere om det skal settes i verk tiltak raskt som beskytter andre dyr og samfunnet mot
smittespredning av sykdommer som kan gi store økonomiske og miljømessige konsekvenser

•         Driftsleder har selvstendig varslingsplikt, selv om fiskehelsetjenesten varsler.
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