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Krav:
∙         Dyrevelferdsloven
∙         Akvakulturdriftsforskriften
∙         Forskrift om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av

smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr
∙         Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum
∙         GlobalGap
∙         Matloven

Instruks:
Operasjon Ansvarlig
Gjennomføring

1.       Dødfisk skal fjernes fra alle merder hver dag så lenge
værforholdene tillater det

2.       Ved manglende fjerning av dødfisk skal dette avviksføres.
3.       Dødfiskbeholdere skal være merket Dødfisk
4.       Svimere skal plukkes fortløpende.
5.       Svimere skal avlives med godkjent metode
6.       All dødfisk skal registreres på riktig dødsårsak i Fishtalk
7.       All dødfisk skal ensileres til pH under 3,8

Operatør

Massedød
8.       Varsles umiddelbart ihht varslingsplan
9.       Beredskapsplan iverksettes
10.   NB — ved massedød og pumping av dødfisk må det gjøres en

grundig vurdering av biomasse ift. volumet som tas opp fra
merd basert på forråtnelsesprosess

Driftsleder

Destruksjon
11.   Gjennomføres ihht prosedyre Destruksjon av fisk

Driftsleder

Varsling av forhøyet dødelighet
12.   Nærmeste leder, fiskehelsesjef selskap, ekstern

fiskehelsetjeneste skal varsles ved:
∙         Forhøyet dødelighet:

o   Stor fisk: 0,5 % dødelighet per uke
o   Små fisk: (<0,5 kg): 1 % dødelighet per uke
o   Rensefisk: 5 % dødelighet per uke

∙         Grunn til mistanke om sykdom på liste 1, 2 eller 3, med
unntak av lakselus. Se listen over sykdommer. 
Forskrift om omsetning av akvakulturdyr.

∙         Andre forhold som har medført vesentlig
velferdsmessige konsekvenser for fisken, herunder
sykdom, skade eller svikt.

13.   Mattilsynet skal varsles ved:
∙         Uavklart forøket dødelighet (stor fisk >0,5%) og små

fisk (<0,5kg) >1% per uke
∙         Grunn til mistanke om sykdom på liste 1, 2 eller 3, med

unntak av lakselus. Se listen over sykdommer. Forskrift
om omsetning av akvakulturdyr.

∙         Forhold som har medført vesentlig velferdsmessige
konsekvenser for fisken, herunder sykdom, skade eller
svikt

Driftsleder
 
 
Biologisk controller
varsler mattilsynet
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https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97?q=Dyrevelferdsloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-06-17-822?q=akvakulturdriftsforskriften
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-01-18-60?q=Forskrift+om+akva
https://lovdata.no/forskrift/2016-09-14-1064
http://www.globalgap.org/uk_en/for-producers/aquaculture/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-19-124
http://eqs.salmar.no/cgi-bin/document.pl?pid=salmar&DocumentID=4295
http://lovdata.no/forskrift/2008-06-17-819


Avviksføring
14.   Forhøyet dødelighet skal avviksføres.

Operatør/driftsleder

Avviksføring settefiskrelatert dødelighet
15.   Settefiskrelatert forhøyet dødelighet første 90 dager etter utsett

skal avviksregistreres og følges opp ihht prosedyre 
Settefiskrelatert dødelighet første 90 dager i sjø

∙         1 % første uke i sjø
∙         0,5 % ukentlig dødelighet etter 1 uke i sjø
∙         c.       4% totaldødelighet før 90 dager

Operatør/driftsleder

 

SalMar postulat:
 Vi bryr oss

Beste Praksis:
Hyppighet

1.       Daglig opptak i alle merder.
2.       Hvis en ved kamerakontroll ser at det ikke er dødfisk i merden (0 stk.), er det ikke nødvendig å dra

opp dødfiskhåv. Dette journalføres i dagjournal.

Opptak
3.       Ved opptak håves eller pumpes fisken rett i dødfiskbeholder.
4.       Man skal ved dødfisk-opptak skåne rensefisken på best mulig måte. Bruk ei bøtte med sjøvann for

oppsamling av rensefisk. Tøm rensefisken skånsomt tilbake i nota etterpå.
5.       Rensefisk som vi ser ikke overlever skal avlives ved å legge de i ei bøtte med bedøvelse.
6.       Dødfiskhåv dras på plass på en måte som gjør at håven blir liggende rett, og forhindrer at fisk

kommer under håven. Mye gammel dødfisk kan være tegn på  at håven ikke fungerer
7.       Ved ukentlig kontroll av not, bruk kamera for å se at håv og Lift-Up ligger rett og om noten er hel i

området under og rundt håven.
8.       Dødfiskbeholdere skal være merket Dødfisk
9.       Dødfiskbeholdere, båt og område rundt ensilering skal rengjøres hver dag
10.   Det skal brukes hansker og oljeklær ved dødfiskhåndtering.
11.   Dødfiskhåv ettersees for hull.

Opptak og registrering massedød
12.   Få oversikt over omfang snarest ved hjelp av ROV/kameraovervåking
13.   Opptak av fisk skal starte så snart som mulig med regionvis utstyr
14.   Beredskapsplan iverksettes for å dekke opp behov utover intern kapasitet.

Svimere
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15.   Svimere skal plukkes fortløpende.
16.   Svimere skal avlives. Før avliving skal fisken håves over i stamp for bedøvelse med godkjent

middel. Følg anviste konsentrasjoner.
17.   Alternativt kan bedøving skje ved slag i hodet.

Ensilering
18.   All dødfisk skal ensileres til pH under 3,8

∙              For høy pH eller manglende antioksidant under produksjon eller lagring av ensilasjen vil
forringe ensilasjen, og påfører oss økte leveringskostnader.

19.   For ensilering tilsettes maursyre med antioksidant (Ensilox, Softacid+ eller lignende)
20.   pH skal måles minimum ukentlig i ensilasjen.
21.   Tilsetting av ensileringsmiddel og måling av pH i ensilasjen skal loggføres
22.   All dødfisk fra alle matfisklokaliteter er kategori 2.
23.   Ved levering av ensilasje skal lokaliteten motta handelsdokument. Enten digitalt eller i form av

fraktbrev.
24.   SalMar ASA divisjon Matfisk har avtale med Scanbio AS AS (for SalMar Nord og SalMar Farming

eks Rauma) og Hordafôr (for SalMar Farming Rauma) for følgende:
∙              henting av ensilasje
∙              ekstraordinær henting av ensilasje

25.   Ved massedød, se beredskapsplan.

Registrering, dokumentasjon, varsling
26.   All dødfisk skal registreres på riktig dødsårsak i Fishtalk. Det skal skilles mellom selvdød fisk og fisk

som blir destruert (avlivet). Se plansje om Dødsårsaker laks. Ved mistanke om
populasjonsdiagnoser uten verifisert diagnose, kontaktes fiskehelsetjenesten for felles enighet om
kategorisering/registrering av dødsårsak

27.   Ved registrering av dødfisk de første 3 månedene etter utsett, skal det antall dødfisk som plukkes
ganges med en faktor på:

∙              2,0 ved lav dødelighet (under 0,05 % pr dag)
∙              1,5 ved høy dødelighet (over 0,05 % pr dag)

28.   Ved registrering av dødelighet fra 3 mnd. etter utsett og frem til slakt, registreres det antall fisk som
telles ved dødfiskopptak.

29.   Ved registrering av dødelighet på rensefisk ganges det med en faktor på 5 ved lav dødelighet, og en
faktor på 2 ved forhøyet dødelighet

30.   Forhøyet dødelighet skal avviksføres.
Avviksbehandlingen skal gjøre rede for sannsynlig årsak til den forhøyede dødeligheten, og hvilke
tiltak som utføres. Alle relevante dokumenter tilknyttet den forhøyede dødeligheten, som
veterinærrapporter, prøvesvar, varsel til Mattilsynet osv skal legges som vedlegg i
avviksbehandlingen.

31.   Nærmeste leder, fiskehelsesjef selskap, ekstern fiskehelsetjeneste skal varsles ved:
∙              Forhøyet dødelighet
∙              Stor fisk: 0,5% dødelighet per uke
∙              Små fisk (<0,5 kg): 1% dødelighet per uke
∙              Rensefisk: 5% dødelighet per uke
∙              Grunn til mistanke om sykdom på liste 1, 2 eller 3, med unntak av lakselus. Se listen over

sykdommer.
∙              Andre forhold som har medført vesentlig velferdsmessige konsekvenser for fisken,

herunder om sykdom, skade eller svikt.
32.   Mattilsynet skal varsles ved:

∙              Uavklart forøket dødelighet (stor fisk >0,5%) og små fisk (<0,5kg) >1% per uke
∙              Grunn til mistanke om sykdom på liste 1, 2 eller 3, med unntak av lakselus. Se listen over

sykdommer. Forskrift om omsetning av akvakulturdyr.
∙              Forhold som har medført vesentlig velferdsmessige konsekvenser for fisken, herunder

sykdom, skade eller svikt
33.   Ved tidligere innmeldt dødelighet på samme merd/fiskegruppe med samme årsak trenger man ikke

sende inn melding på nytt.
34.   Dødelighet som skyldes håndtering, avlusing eller lignende skal meldes inn om det har medført

vesentlige konsekvenser.
35.   Vesentlige konsekvenser ved avlusing, vil være dødelighet > 1,5 % eller skader av større omfang

(sår, hodekapp eller lignende av vesentlig omfang eller betydning).

 

Dødfisk - Håndtering og varsling

3/4

http://eqs.salmar.no/cgi-bin/download.pl/attachment?pid=salmar&do=attachment&RevisionID=8057&AttachmentID=7376
http://eqs.salmar.no/cgi-bin/download.pl/attachment?pid=salmar&do=attachment&RevisionID=8057&AttachmentID=7382
http://eqs.salmar.no/?pid=salmar&DocumentID=1298
http://kunde.extend.no/cgi-bin/document.pl?pid=salmar&DocumentID=1289&CGISESSID_eqs_salmar=224396c1974c15f29adb98c5aba7b546#_Diagnoser_verifisert_av


Relaterte dokumenter
Dødsårsaker laks
Forøket settefiskrelatert dødelighet første 90 dager i sjø
Gjellescore AGD Skretting

Vedlegg
 Hordafor - Avtale Rauma
 Scanbio - Oversikt over båter
 Scanbio - Prosedyre avliving
 Scanbio - Prosedyre kverning av dødfisk
 Scanbio - Prosedyre lasting av ensilasje
 Scanbio - Prosedyre Lift-up
 Scanbio beredskapsavtale massedød SalMar Farming
 Scanbio beredskapsavtale massedød SalMar Farming beskrivelser av oppsett
 Scanbio hovedavtale SMF og SMN unntatt Rauma
 Scanbio kontaktliste
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http://eqs.salmar.no/index.pl?pid=salmar&DocumentID=1298&UnitID=
http://eqs.salmar.no/index.pl?pid=salmar&DocumentID=1291&UnitID=
http://eqs.salmar.no/index.pl?pid=salmar&DocumentID=2974&UnitID=
http://eqs.salmar.no/cgi-bin/download.pl/attachment?pid=salmar&do=attachment&RevisionID=9440&AttachmentID=10083
http://eqs.salmar.no/cgi-bin/download.pl/attachment?pid=salmar&do=attachment&RevisionID=9440&AttachmentID=10078
http://eqs.salmar.no/cgi-bin/download.pl/attachment?pid=salmar&do=attachment&RevisionID=9440&AttachmentID=10082
http://eqs.salmar.no/cgi-bin/download.pl/attachment?pid=salmar&do=attachment&RevisionID=9440&AttachmentID=10080
http://eqs.salmar.no/cgi-bin/download.pl/attachment?pid=salmar&do=attachment&RevisionID=9440&AttachmentID=10079
http://eqs.salmar.no/cgi-bin/download.pl/attachment?pid=salmar&do=attachment&RevisionID=9440&AttachmentID=10081
http://eqs.salmar.no/cgi-bin/download.pl/attachment?pid=salmar&do=attachment&RevisionID=9440&AttachmentID=10086
http://eqs.salmar.no/cgi-bin/download.pl/attachment?pid=salmar&do=attachment&RevisionID=9440&AttachmentID=10085
http://eqs.salmar.no/cgi-bin/download.pl/attachment?pid=salmar&do=attachment&RevisionID=9440&AttachmentID=10077
http://eqs.salmar.no/cgi-bin/download.pl/attachment?pid=salmar&do=attachment&RevisionID=9440&AttachmentID=10076
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