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4.1.4. Beredskapsplan sykdom og massedød
Hensikt

Å ha en plan for tiltak i tilfelle massedød,
eller fare for massedødeller andreformer for problem,sjukdomeller
skader.Alt ved forøkadødlighetpå meir enn 2%
Ansvar og myndigheit

Daglig leiar er ansvarligfor godkjenningog gjennomføringav prosedyren,samtå passepå at denneer kjent blant
alle tilsette.Alle tilsetteer ansvarligfor å følgje prosedyren.
Definisjoner / krav

Eventuellrisiko for massedød,
vil værei sambandmedavlusing,sjukdom,manetereller algeoppblomstring.
Gjennomføring

·
Sjukdom
Utbrot av sjukdomvil trulig skyldesPD eller AGD. Kombinasjonbrå endringeri vannmiljø,eller ektremeforhold
kan forårsakemassedødder fisken alleredehar nedsatthelsestatus.
• Vedmistankeom sjukdombør følgjandevarslingsrutinegjennomføres:
Røktervarsler
=> Daglegleiar/ansvarleg
=>Veterinær
=> Mattilsynet
=>Forsikringsgiver
=>Salgsselskap/ slakteri
•
Korrigerendetiltak iverksettes(medisinering,slakting)
•
“Normal” dødligheit,håndterastav bedriftai henholdtil eigneprosedyrer
•
Vedmassedødkontaktesselskapsomer godkjentfor håndteringog hentingav størremengder
dødfisk
•
Alternativeoppsamling-og mottaksordningerbør vurderes(ringnotsnurpere,sildoljefabrikker).
•
Behandlingav medisinertfisk skal værei henholdtil prosedyrefor avfallshåndteringeller avtale
medmotakar.
•
Bedrifta må leggeforholdenetil rettefor effektiv hentingav dødfisk.
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·

Algeoppblomstring / maneter
• Ved mistanke om algeoppblomstring / maneter bør følgende varslingsrute gjennomføres:
Røkter
=> Dagleg leiar/ansvarleg
=> Veterinær
=> Mattilsynet

=> Nabo-anlegg
=> Fiskeridirektoratets regionskontor
=> Forsikringsgiver

•

Ved massedød kontaktes dei som er godkjent for håndtering og henting av større mengder
dødfisk

•

Behandling av medisinert fisk i henhold til prosedyre for avfallshåndtering eller avtale med
mottakar.

•

Alternative oppsamling- og mottaksordninger bør vurderes (ringnotsnurpere,
sildoljefabrikker).

•
Avlusing:
Røkter => Dagleg leiar => Veterinær
=> Mattilsynet
1. Avslutte avlusing dersom forøka dødlighet
2. Ingen fôring umiddelbart etterpå
3. Ta opp dødfisk kontinuerlig, til det er tomt
4. Kontrollere oksygennivå, evt fjerne luseskjørt ved behov (fisk går i vannoverflata med lite
oksygen).

REFERANSER
3.1.3 Avfallsplan,
4.1.2 Beredskapsplan, varslingsliste
4.1.5 Avtale ensilasjemottak.
4.1.9 Beredskapsinstruks ved uvær
8.1.6 Avliving og Destruering av fisk
8.2.1 Hygieneplan.
8.2.3 Dødfiskhåndtering
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Tank og Massetransport-avtale 2012-2017.pdf
Slakteriavtale med Slakteriet AS med beredskapsavtale.pdf
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EKSTERNE LINKER
Algeinfo - http://algeinfo.imr.no/
Yggdrasil, Fiskeridirektoratet sin kartløsning - https://kart.fiskeridir.no/
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