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Beredskapsplan fiskevelferd, fiskesykdom og massedød
1. Formål: Å sikre tiltak iverksettes hurtig ved hendelser som kan ha større innvirkning på

fiskevelferd, samt å håndtere større sykdomsutbrudd og massedød.
2. Beskrivelser av prosesser og ansvarsforhold:
Oppgaver/stikkord
Tiltak

Krav til utførelse
Varsles ihht varslingsliste.

Ansvar
Den som oppdaget
Driftsleder

Vurdere årsak og omfang.
Begrense eller stoppe skadeomfanget om mulig.
Vurdere om man har nok utstyr/personell til å handtere hendelsen.

Smittehygieniske
tiltak - aktuelle

Praktiske tiltak –
aktuelle
Avliving av fisk

Uensilert fisk

Varsling
Kapasitet
Pumpekapasitet
Avliving

Nivået på dødeligheten må vurderes fortløpende og nødvendige
ressurser må settes inn så tidlig som mulig for å unngå kritiske
situasjoner.
Avgrense hvilket personell som har tilgang til avdeling / lokalitet
Avgrense transport med bil/båt/truck samt annet utstyr
Restriksjoner på fòr transport, brønnbåt, brønnbil, ensilasje transport
Øke frekvens på tilsyn med enhet og opptak av dødfisk /svimere
Evt vurdere spesial fòr, behandling med medikament, økt tilførsel av
vann, oksygen, CO2-lufting, øke pH, øke tilsetting av lut/silikat
Slag i hode eller overdose bedøvelse (300-450 mg Finquel / L) og
cirka 50 fisk per L bedøvelse.
Evt. avlivnings-/ ensilasjebåt (Scanbio)
MERK: Fjerning av uensilert fisk fra anleggene krever tillatelse fra
Mattilsynet
Søknaden må minst inneholde opplysninger om: Lokalitet, estimert
omfang av dødeligheten, mulig dødsårsak, sykdomsstatus og historikk
på fisken, behandlingshistorikk, evt. karantene, dødelighet tiden før
massedød, siste veterinærbesøk, hvor fisken skal transporteres og
hvordan.
Mattilsynet/ Fiskeridirektoratet ved mistanke, samt forsikringsselskap
Enhet:
Utrykningstid/kapasitet:
Skrupumpe
9000 L/Min
Finquel
10 Kg

Driftsleder
Regionleder
Fiskehelsetjeneste
Driftsleder
Regionleder
Fiskehelsetjeneste
Driftsleder

Driftsleder

Kriseteam
Kontaktperson:

Bedøvelse/annet
Transport
(Max avstand)
Ensilering
Annen kapasitet

Scanbio

24 timar.

Alarmtlf:
56 14 73 00

15m3
Kar

3. Annen informasjon
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