
1

Grieg Seafood Finnmark AS
Dokument:
Beredskapsplan ved forøket dødelighet og massedød

Dokument id: 3.1.2. 10 Revisjonsnummer: 10 Revidert dato : 12.1.2021
Utarbeidet av:
Ellen Sandvik Berg

Godkjent av:
Vidar Aamo Nikolaisen

Godkjent dato:
16.02.15

Side:
1 av 2

Beredskapsplan ved forøket dødelighet og massedød

DEFINISJON

Ved forøket dødelighet menes dødelighet som er signifikant høyere enn hva som anses normalt. F or
Adamse lv anses følgende dødelighet per kar som forøket:

Dødelighet per dag Dødelighet per uke Dødelighet per måned
Klekkeri 0,17 % 1,2 % 5,1 %
Startfôring 0,17 % 1,2 % 5,1 %
Påvekst, A/B - siden, UH 0,05 % 0,35 % 1,5 %
Vaksinering - utsett 0,02 % 0,14 % 0,6 %

REGELVERK

• Lov om dyrevelferd
• Forskrift om IK - Akvakultur
• Forskrif t om drift av akvakulturanlegg
• Omsetnings - og sykdomsforskriften, akvatiske dyr
• Forskrift om animalske biprodukter

FORMÅL

Formålet med denne prosedyren er å sørge for at forøket dødelighet eller massedød som følge av
uhell eller sykdom blir håndtert på en rask, god og forskriftsmessig måte . Fisken skal lide minst mulig
i en slik situasjon og smittespredning skal unngås. Settefiskanlegget skal være forberedt til å
håndtere store mengder dødfisk.

ANSVAR
Produksjonssjef settefisk er ansvarlig for at alle ansatte kjenner til prosedyren. Den ansatte selv er
ansvarlig for at prosedyren følges.

OMFANG /MÅLGRUPPE

Prosedyren gjelder for alle ansatte som jobber på settefiskanlegget i Grieg Seafood Finnmark AS.

BESKRIVELSE

Forøket dødelighet eller massedød kan oppstå på følgende måter:

• Ved sykdom

• Ved ekstremt dårlig vannkvalitet

• Ved teknisk svikt/produksjonsuhell i anlegget
• Ved vannstopp

Dødfisk skal alltid håndteres som smittefarlig avfall.
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Beredskapsplan ved forket ddelighet og massedd

DEFINISJON

Ved forøket dødelighet menes dødelighet som er signifikant høyere enn hva som anses normalt. For
Adamselv anses følgende dødelighet per kar som forøket:

Dødelighet per dag Dødelighet per uke Dødelighet per måned

Klekkeri 0,1 7% 1 ,2 % 5,1 %
Startföring 0,1 7% 1 ,2 % 5,1 %
Pävekst, A/B-siden, U H 0,05% 0,35% 1 ,5%
Vaksinering -utsett 0,02 % 0,1 4% 0,6 %

REGELVERK

• Lov om dyrevelferd

• Forskrift om IK-Akvakultur

• Forskrift om drift av akvakulturanlegg

• Omsetnings- og sykdomsforskriften, akvatiske dyr

• Forskrift om animalske biprodukter

FORMÅL

Formålet med denne prosedyren er å sørge for at forøket dødelighet eller massedød som følge av
uhell eller sykdom blir håndtert på en rask, god og forskriftsmessig måte. Fisken skal lide minst mulig

i en slik situasjon og smittespredning skal unngås. Settefiskanlegget skal være forberedt til å
håndtere store mengder dødfisk.

ANSVAR
Produksjonssjef settefisk er ansvarlig for at alle ansatte kjenner til prosedyren. Den ansatte selv er

ansvarlig for at prosedyren følges.

OMFANG/MÅLGRUPPE

Prosedyren gjelder for alle ansatte som jobber på settefiskanlegget i Grieg Seafood Finnmark AS.

BESKRIVELSE

Forket ddelighet eller massedd kan oppstä pä flgende mäter:

• Ved sykdom

• Ved ekstremt dårlig vannkvalitet

• Ved teknisk svikt/produksjonsuhell i anlegget

• Ved vannstopp

Dødfisk skal alltid håndteres som smittefarlig avfall.
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Tiltak
Aksjon Ansvarlig
Ved mistanke om forøket dødelighet og forøket dødelighet, skal nødvendige
strakstiltak utføres for å begrense eller hindre omfanget.

Den som oppdager
det

Fjern all dødfisk fra karet/karene så raskt som mulig. Alt skal umiddelbart
kvernes og ensileres. Ta i bruk baljer eller legg fisk på gulvet om det ikke
rekker med dødfiskbøtter. Om mulig plukkes svimere ut og avlives.

Den som er ansvarlig
for
arbeidsoperasjonen

Hvis volum av dødfisk ser ut til å øke raskt, bestill henting av ensilasje så
tidlig som mulig.

Driftsleder

Dersom ensilasjetanken skulle bli full, bruk tette kar med lokk til
oppbevaring av ensilasje frem til henting. Unngå oppbevaring av uensilert
fisk. Kontakt teknisk avdeling ved behov for ekstra kar med lok, dette finnes
på beredskapshengeren.

Den som er a nsvarlig
for
arbeidsoperasjonen

Ta ut vannprøver. den som oppdager
det

Om dødeligheten i ett eller flere kar er av en slik karakter at det er mest
hensiktsmessig å destruere fisken i karet skal dette vurd eres i samråd med
driftsleder og fiskehelse avd.

Produksjonssjef
Settefisk

Varsling

Varslingsliste ligger i H MS - håndboken .

Aksjon Ansvarlig
Ved massedød og /eller forøket dødelighet må den som oppdager det, straks
varsle vakt og driftsleder evt. stedfortreder (se varslingsliste). Nødvendig
personell tilkalles. Driftsleder og veterinær varsles, per tlf. eller SM S.

Den som oppdager
det

Vakt og d riftsleder skal sørge for at nødvendig personell bistår med
tiltakene på settefiskanlegget. Driftsleder varsler p roduk sjonssjef settefisk .

Vakt og d riftsleder

Varsling til regiondirektør Produksjonssjef
settefisk

Ved uavklart forøket dødelighet , massedød eller ved forøket dødelighet som
følge av sykdom, skal Mattilsynet varsles.

Fiskehelseansvarlig
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Tiltak
Aksjon Ansvarlig
Ved mistanke om forøket dødelighet og forøket dødelighet, skal nødvendige Den som oppdager
strakstiltak utføres for å begrense eller hindre omfanget. det

Fjern all dødfisk fra karet/karene så raskt som mulig. Alt skal umiddelbart Den som er ansvarlig
kvernes og ensileres. Ta i bruk baljer eller legg fisk på gulvet om det ikke for
rekker med dødfiskbøtter. Om mulig plukkes svimere ut og avlives. arbeidsoperasjonen

Hvis volum av dødfisk ser ut til å øke raskt, bestill henting av ensilasje så Driftsleder
tidlig som mulig.

Dersom ensilasjetanken skulle bli full, bruk tette kar med lokk til Den som er ansvarlig

oppbevaring av ensilasje frem til henting. Unngå oppbevaring av uensilert for
fisk. Kontakt teknisk avdeling ved behov for ekstra kar med lok, dette finnes arbeidsoperasjonen
på beredskapshengeren.

Ta ut vannprøver. den som oppdager
det

Om dødeligheten i ett eller flere kar er av en slik karakter at det er mest Produksjonssjef

hensiktsmessig å destruere fisken i karet skal dette vurderes i samråd med Settefisk
driftsleder og fiskehelse avd.

Varsling

Aksjon Ansvarlig
Ved massedød og/eller forøket dødelighet må den som oppdager det, straks Den som oppdager

varsle vakt og driftsleder evt. stedfortreder (se varslingsliste). Nødvendig det
personell tilkalles. Driftsleder og veterinær varsles, per tlf. eller SMS.

Vakt og driftsleder skal sørge for at nødvendig personell bistår med Vakt og driftsleder

tiltakene på settefiskanlegget. Driftsleder varsler produksjonssjef settefisk.

Varsling til regiondirektør Produksjonssjef
settefisk

Ved uavklart forøket dødelighet, massedød eller ved forøket dødelighet som Fiskehelseansvarlig
følge av sykdom, skal Mattilsynet varsles.

Varslingsliste ligger i HMS-håndboken.
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