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Definisjoner 

Massedød: Massiv dødelighet, som ikke lar seg håndtere gjennom de daglige rutinene på anleg-

get, og som krever ekstra ressurser 

Syk fisk: Fisk som viser klinisk tegn på sykdom, eller som har fått påvist agens. Man må også 

regne med at uavklart dødelighet trolig skyldes smittsom sykdom 

Ikke syk fisk: Fisk som har opplagt dødsårsak, som ikke kan knyttes til sykdom. Eksempel kan 

være klemskadet fisk (uvær, kollaps av not), predatorangrep eller algeoppblomstring  

Varslingsprosedyre  

Røktere: Ansvarlig for å varsle nærmeste overordnet om dødelighet og mistanke om sykdom 

Driftsleder:  

 Får oversikt over situasjonen.  

 Varsle ledelsen i GSFF   

 Kontakt fiskehelsetjenesten eller Berit for å vurdere fiskehelse og fare for smittespredning 

 Kontakt Biokraft Marin AS og meld inn behov for hjelp til håndtering av dødfisk og ensi-

lasje 

 

Administrasjonen GSFF: 

 Orienter Mattilsynet om hendelsen 

 Avhjelp driftsleder 

 Kartlegge behov for ekstern hjelp med videre dødfiskhåndtering 

 Vurder omdisponering av internt personell og utstyr 
 

VIKTIGE TELEFONNUMMER: 

Driftsleder: Roger Skjeldnes        411 43 752  

Produksjonssjef Matfisk: Joachim Sundheim     909 67 340 

Regiondirektør: Håkon Volden       959 83 780 

Fagleder: Jens Volden         959 83 781 

Produksjonssjef: Randi Rydland       959 83 799 

Fiskehelseansvarlig: Berit Seljestokken      975 27 198 

 

Til Mattilsynet  06040 

  

Elisabeth Myklebust  480 82 122 

 

Biokraft Marin AS: 

Daglig leder Håvard Grøntvedt  970 10 099 

Fabrikksjef Roger Røstad  958 10 848 

Akvatrans   909 32 372  
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Handlingsplan 

 Driftslederen skal sørge for å til en hver tid ha oversikt over situasjonen, og hva som trengs 

av ekstra ressurser. Hent inn ekstra mannskap ved behov. 

 1 L Benzoak skal være i beredskap på hver avdeling for å kunne sikre at svimere blir avlivet 

på en forskriftsmessig måte.  

 Det skal alltid oppbevares en avkastnot på hver avdeling, slik at større mengder svimere kan 

samles inn. 

 Kartlegg behovet for, og evt. koordiner tømming av ensilasje/ bestilling av Ensilox (Simanes 

har et stort lager av Maursyre). 

 Ensilasjekapasitet: Betongflåta 20 m³. Flytende ensilasjetank på 30 m³ ligger i Hammerfest. 

 Vi har beredskapslager i Skaialuft i Alta, samlokalisert med notbøteriet. Her er 30 tette kar 

(700 L) med lokk for transport og oppbevaring av dødfisk. I tillegg har slakteriet ca 15 kar 

som kan lånes ved behov. Ekstra ensilasjetank på 10 m³, som kan benyttes for å avhjelpe  

med kverning av dødfisk. Tanken er klargjort for transport. 

 Beredskapslageret har også 1 stk Lift Up 8” som inneholder 120 cm kinahatt, flexislange, 

flatslange, luftslange, tauverk og koblinger, samt en kompressor. Denne kan benyttes til mer 

effektivt dødfiskopptak.  

 Dødfisken skal fjernes fra merda så raskt som mulig. Likeså skal fisken kvernes kontinuer-

lig. Driftsleder setter opp arbeidsplan slik at en sikrer effektiv og tilstrekkelig drift. Om nød-

vendig må arbeidet foregå hele døgnet. Ekstra mannskap hentes inn ved behov. 

 Ved dødelighet utover det som kan handteres av lokalitet, skal Biokraft Marin AS stille med 

ensilasjebåt (kapasitet 400 tonn) innen 24 timer etter henvendelse. Ensilasjebåten MS Akvat-

rans er utstyrt for å fjerne dødfisk direkte fra not. Fjernet dødfisk vil bli kvernet og ensilert 

om bord. 

 

Ved pålegg om utslakting eller destruksjon  

Dersom det påvises alvorlige smittsomme sykdommer i våre anlegg, kan vi bli pålagt av myn-

dighetene å slakte ut merder eller tømme hele anlegget innen gitt frist. Dette blir en omfattende 

prosess som er vanskelig å planlegge i detalj, før en vet hvilke sykdom det er snakk om. 

 

Vi har følgende muligheter: 

 Sanitær-slakting hos Lerøy Aurora på Skjervøy eller hos Mainstream i Rypefjord. Kun aktu-

elt viss fisken er stor nok for salg 

 Eget anlegg på Simanes kan brukes, dersom sanitærslakting ikke er påkrevd. Ved en krisesi-

tuasjon kan slakting forgå med dobbelt skift 5 dager i uken med det mannskapet og utstyret 

vi har tilgjengelig 

 Biokraft Marin AS involveres i håndtering av ensilasjen 

 Biokraft Marin AS involveres ved behov for destruering av levende fisk fra merd (de dispo-

nerer båten Biotrans som er utstyrt med elektrisk bedøvelse og kvern) 

 Mattilsynet involveres i nødvendige tillatelser og eventuelle dispensasjonssøknader 


