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Helse- velferdsplan        Dato 27.07.2018   

 
Anlegg: Onarheim Bruk AS avd. Postsmolt,  lokalitetsnr.  <TBN> 

 
Hovedmål:  

 

 Anlegget skal produsere postsmolt slik at fiskens velferd ivaretas og fisken ikke 

utsettes for unødvendig smerte, lidelse eller skade. 

 Anlegget skal ta imot ferdig vaksinert smolt, primært á 100g, for påvekst til 

mellom 400g og 1000g. 

 Anlegget skal ikke ha dødelighet på mer 5% fra innlegg til postsmolt leveres = en 

yield på 95%  

 Anlegget skal levere postsmolt som presterer godt i sjø 

 Alle ansatte skal ha fiskevelferdskurs som må gjentas hvert 5.år 

 Anlegget skal kun benytte legemidler med godkjent MRL-verdi og fortrinnsvis 

legemidler som også er godkjent i USA. Samt ta imot smolt som er produsert 

under samme forutsetninger. 

 Ansatte behandler fisk med reseptpliktige legemidler skal ha fått opplæring i bruk 

av legemidler 

 

 

1. Ingen utbrudd av fiskesykdom i settefiskanlegget 
 

a)  Ingen utbrudd av IPN-infeksiøs pankreas nekrose 

 Inntak av smolt med QTL-IPN 

 God vannkvalitet  

 Måle TGP ukentlig når vannet varmes, max 102% TGP 

 God vannkvalitet i påvekstfasen 

 Oksygen kritisk grense min 80 % og maks 110 % 

 CO2 maks 15 mg/l 

 Unngå smitte internt i anlegg 

 Det etableres ett biofiltersystem per kar 

 Daglig dødfiskopptak 

 Rengjøring og desinfeksjon av kar og utstyr mellom generasjoner og 

vask når kar tømmes 

 Rask diagnose ved risikobasert helsekontroll. Fiskehelsetjeneste 

varsles ved forøket dødelighet og foretar prøveuttak avhengig av 

symptomer.  

 Hindre utvikling av sykdom dersom klinisk IPN oppstår 

 Intensivert dødfiskopptak 

 Syk fisk isoleres 

 

 

b) Ingen utbrudd av PD – pankreas sykdom 

 Inntak av smolt med motstandsyktighet mot PD og dokumentert helsestatus 

 Inntak av smolt vaksinert mot PD, fortrinnsvis DNA vaksine 
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 Ingen smitte utenfra 

 Hygieneregler persontrafikk. Ikke ta inn utstyr brukt i urenset sjø.  

 UV-behandling av sjøvann  

 Vern mot predatorer (kar innendørs, nett på kar, minkfeller osv.) 

 God vannkvalitet i påvekstfasen 

 Oksygen kritisk grense min 80 % og maks 110 % 

 CO2 maks 15 mg/l 

 Unngå smitte internt i anlegg 

 Det etableres ett biofiltersystem per kar 

 Daglig dødfiskopptak 

 Rengjøring og desinfeksjon av kar og utstyr mellom generasjoner og 

vask når kar tømmes 

 Rask diagnose ved risikobasert helsekontroll. Fiskehelsetjeneste 

varsles ved forøket dødelighet og foretar prøveuttak avhengig av 

symptomer. Mattilsynet skal varsles. 

 Hindre utvikling av sykdom dersom klinisk PD oppstår 

 Intensivert dødfiskopptak 

 Syk fisk isoleres 

 

 

c)  Ingen utbrudd av HSMB – hjerte- og skjelettmuskelbetennelse 

 Inntak av smolt med dokumentert helsestatus 

 Ingen smitte utenfra 

 Hygieneregler persontrafikk. Ikke ta inn utstyr brukt i urenset sjø.  

 UV-behandling av sjøvann  

 Vern mot predatorer (kar innendørs, nett på kar, minkfeller osv.) 

 God vannkvalitet i påvekstfasen 

 Oksygen kritisk grense min 80 % og maks 110 % 

 CO2 maks 15 mg/l 

 Unngå smitte internt i anlegg 

 Det etableres ett biofiltersystem per kar 

 Daglig dødfiskopptak 

 Rengjøring og desinfeksjon av kar og utstyr mellom generasjoner og 

vask når kar tømmes 

 Rask diagnose ved risikobasert helsekontroll. Fiskehelsetjeneste 

varsles ved forøket dødelighet og foretar prøveuttak avhengig av 

symptomer.  

 Hindre utvikling av sykdom dersom klinisk HSMB oppstår 

 Intensivert dødfiskopptak 

 Syk fisk isoleres 

 

 

d) Ingen utbrudd av CMS – kardiomyopatisyndrom 

 Inntak av smolt med QTL-CMS og dokumentert helsestatus 

 Ingen smitte utenfra 

 Hygieneregler persontrafikk. Ikke ta inn utstyr brukt i urenset sjø.  

 UV-behandling av sjøvann  

 Vern mot predatorer (kar innendørs, nett på kar, minkfeller osv.) 
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 God vannkvalitet i påvekstfasen 

 Oksygen kritisk grense min 80 % og maks 110 % 

 CO2 maks 15 mg/l 

 Unngå smitte internt i anlegg 

 Det etableres ett biofiltersystem per kar 

 Daglig dødfiskopptak 

 Rengjøring og desinfeksjon av kar og utstyr mellom generasjoner og 

vask når kar tømmes 

 Rask diagnose ved risikobasert helsekontroll. Fiskehelsetjeneste 

varsles ved forøket dødelighet og foretar prøveuttak avhengig av 

symptomer.  

 Hindre utvikling av sykdom dersom klinisk CMS oppstår 

 Intensivert dødfiskopptak 

 Syk fisk isoleres 

 

 

e)  Ingen påvisning av ILA – infeksiøs lakseanemi 

 Inntak av smolt med dokumentert helsestatus fra ILA frie områder 

 Ingen smitte utenfra 

 Hygieneregler persontrafikk. Ikke ta inn utstyr brukt i urenset sjø.  

 UV-behandling av sjøvann  

 Vern mot predatorer (kar innendørs, nett på kar, minkfeller osv.) 

 Unngå smitt internt i anlegg 

 Det etableres ett biofiltersystem per kar 

 Daglig dødfiskopptak 

 Rengjøring og desinfeksjon av kar og utstyr mellom generasjoner og 

når kar tømmes 

 Rask diagnose ved risikobasert helsekontroll. Fiskehelsetjeneste 

varsles ved forøket dødelighet og foretar prøveuttak avhengig av 

symptomer. Mattilsynet skal varsles. 

 Rask avliving og destruksjon av angrepet fiskegruppe 

 

 

f) Ingen utbrudd av vintersår (Moritella sp) 

 Inntak av smolt med dokumentert helsestatus 

 Ingen smitte utenfra 

 Hygieneregler persontrafikk. Ikke ta inn utstyr brukt i urenset sjø. 

 UV-behandling av sjøvann  

 Vern mot predatorer (kar innendørs, nett på kar, minkfeller osv.) 

 Unngå smitte internt i anlegg 

 Det etableres ett biofiltersystem per kar 

 Daglig dødfiskopptak 

 Rengjøring og desinfeksjon av kar og utstyr mellom generasjoner og 

når kar tømmes 

 Rask diagnose ved risikobasert helsekontroll. Fiskehelsetjeneste 

varsles ved forøket dødelighet og foretar prøveuttak avhengig av 

symptomer.  

 Vurdere behandling basert på resistenstest 
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g)  Ingen påvisning av furunkulose (aeromonas salmonicida var. Salmonicidae) 

 Inntak av smolt med dokumentert helsestatus 

 Ingen smitte utenfra 

 Hygieneregler persontrafikk. Ikke ta inn utstyr brukt i urenset sjø.  

 UV-behandling av sjøvann  

 Vern mot predatorer (kar innendørs, nett på kar, minkfeller osv.) 

 Unngå smitt internt i anlegg 

 Det etableres ett biofiltersystem per kar 

 Daglig dødfiskopptak 

 Rengjøring og desinfeksjon av kar og utstyr mellom generasjoner og 

når kar tømmes 

 Rask diagnose ved risikobasert helsekontroll. Fiskehelsetjeneste 

varsles ved forøket dødelighet og foretar prøveuttak avhengig av 

symptomer. Mattilsynet skal varsles. 

 Rask avliving og destruksjon av angrepet fiskegruppe 

 Ingen medikamentell behandling 

 

 

h)  Ingen utbrudd av rødmunnsyke (Yersinia ruckeri) 

 Inntak av smolt med dokumentert helsestatus 

 Ingen smitte utenfra 

 Hygieneregler persontrafikk  

 UV-behandling av sjøvann  

 Vern mot predatorer (kar innendørs, nett på kar, minkfeller osv.) 

 Unngå smitte internt i anlegg 

 Det etableres ett biofiltersystem per kar 

 Daglig dødfiskopptak 

 Rengjøring og desinfeksjon av kar og utstyr mellom generasjoner og 

når kar tømmes 

 Rask diagnose ved risikobasert helsekontroll. Fiskehelsetjeneste 

varsles ved forøket dødelighet og foretar prøveuttak avhengig av 

symptomer. Mattilsynet skal varsles. 

 Vurdere behandling med Oxolinsyre Vet (MT, produsent Skretting) 

eller Floraqpharma (MT, produsent Skretting) basert på resistenstest 

 

 

i) Ingen påvisning av Flavobacterium (flavobacterium psychrophilum) 

 Inntak av smolt med dokumentert helsestatus 

 Ingen smitte utenfra 

 Hygieneregler persontrafikk, Ikke ta inn utstyr brukt i urenset sjø. 

 UV-behandling av sjøvann 

 Unngå inntak av brakkvann 

 Vern mot predatorer (kar innendørs, nett på kar, minkfeller osv) 

  Unngå smitte internt i anlegg 

    Det etableres ett biofiltersystem per kar 

 Daglig dødfiskopptak  

 Reingjøring og desinfeksjon av kar og utstyr mellom generasjoner og 

når kar tømmes 
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 Rask diagnose ved risikobasert helsekontroll. Fiskehelsetjeneste 

varsles ved forøket dødelighet og foretar prøveuttak avhengig av 

symptomer. Mattilsynet skal varsles. 

 Vurdere rask avliving og destruksjon av angrepet fiskegruppe 

 

 

j) Ingen påvisning av BKD – Bakteriell nyresyke 

 Inntak av smolt med dokumentert helsestatus 

 Ingen smitte utenfra 

 Hygieneregler persontrafikk. Ikke ta inn utstyr brukt i urenset sjø.  

 UV-behandling av sjøvann  

 Vern mot predatorer (kar innendørs, nett på kar, minkfeller osv.) 

 Unngå smitt internt i anlegg 

 Det etableres ett biofiltersystem per kar 

 Daglig dødfiskopptak 

 Rengjøring og desinfeksjon av kar og utstyr mellom generasjoner og 

når kar tømmes 

 Rask diagnose ved risikobasert helsekontroll. Fiskehelsetjeneste 

varsles ved forøket dødelighet og foretar prøveuttak avhengig av 

symptomer. Mattilsynet skal varsles. 

 Rask avliving og destruksjon av angrepet fiskegruppe 

 

 

Ingen påvisning av Klassisk Vibriose (Vibrio anguillarum) eller Kaldvannsvibriose 

(Vibrio salmonicida) 

 Inntak av vaksinert smolt med dokumentert helsestatus 

 Ingen smitte utenfra 

 Hygieneregler persontrafikk, Ikke ta inn utstyr brukt i urenset sjø. 

 UV-behandling av sjøvann 

 Vern mot predatorer (kar innendørs, nett på kar, minkfeller osv) 

  Unngå smitte internt i anlegg 

    Det etableres ett biofiltersystem per kar 

 Daglig dødfiskopptak  

 Rengjøring og desinfeksjon av kar og utstyr mellom generasjoner og 

når kar tømmes 

 Rask diagnose ved risikobasert helsekontroll. Fiskehelsetjeneste 

varsles ved forøket dødelighet og foretar prøveuttak avhengig av 

symptomer. Mattilsynet skal varsles. 

 Vurdere rask avliving og destruksjon av angrepet fiskegruppe eller 

behandling med antibiotika. 

 

 

k)  Ingen dødelighet forårsaket av sår, eks Tenacibalulum 

 Skånsom inntransport og håndtering for å unngå mekanisk skade som kan bli 

infisert 

 UV-behandling av sjøvann 

 Vise økt forsiktige hvis temperatur under 4 grader. 
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l) Ingen utbrudd av soppinfeksjon i hud og på gjeller 

 Sikre jevnt gasstrykk i karvann – oksygen maks 110 % og TGP maks 102 % 

 Unngå skader etter håndtering 

 Daglig dødfiskopptak 

 Vurdere behandling med formalin eller Pyceze 

 

 

 

2. God fiskevelferd 

 

a)  Innslag av kraftig gjellelokkforkortning skal være < 2%  

 Inntak av smolt uten lyter 

 God tildeling av fôr  

 
b) Innslag av kraftig ryggfinneslitasje skal være < 5%  

 Inntak av smolt uten lyter 

 God tildeling av fôr 

 Sultetid skal være så kort som mulig 

 Bruk av helsefôr dersom symptomer på slitasje oppstår 

 Vurdere badebehandling med formalin 

 

c)  Innslag av skjelettdeformiteter skal være < 1% 

 Inntak av smolt fra dokumentert vannmiljø 

 CO2 maks 15mg/l 

 Ved observasjon av skjelettdeformiteter skal årsaksforhold forsøkes utredet 

bl.a. ved fôranalyser 

 Vurdere spesialfôr med ekstra fosfor 

 

d) Håndteringsskader på fisken skal ikke gi dødelighet < 0,05% daglig 

 Mest mulig skånsom håndtering  

 Overvåking av håndtering 

 Mattilsynet skal varsles ved uhell med transport/forflytting av fisk som fører til 

forøket dødelighet og hendelsen avviksføres 

 

e) Fisken skal ha et godt vannmiljø 

 Følge interne sjekklister 

 Minst mulig brå variasjon i temperatur 

 Jevnt strømbilde i karet (1 fiskelengde/sek). Mindre strøm ved lave 

temperaturer 

 Kontinuerlig overvåking av status i biofilter 

 

f)  Fisk som skal destrueres skal bedøves før avliving 

 Fisk som skal destrueres pga liten størrelse, sykdom el. skal bedøves før 

kverning 

 Mattilsynet skal varsles og skal gi løyve dersom større mengder fisk må 

destrueres  
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4. Legemidler skal være godkjent til matproduserende dyr 

 Alle reseptpliktige legemidler som benyttes på anlegget skal ha MRL i EU og 

markedsføringstillatelse eventuelt innvilget registreringsfritak hos Statens 

Legemiddelverk. MRL vil ikke overstiges da det uansett går over 500 døgngrader fra 

legemiddelet er gitt til fisken skal slaktes. 

 

Se liste over aktuelle legemidler – “Therapeutics and vaccines used in salmon 
production by Alsaker Fjordbruk AS, Norway”. 

 

 

5. Biosikkerhet – se IK akva 6-11, smittevern og soneinndelig. 

 

 

6. Håndtering av dødfisk – se IK akva 6-10, dødfiskhåndtering 

 

 

7. Screening 

Anlegget ligger i ILA-fritt område 4,5 og følger derfor programmet for overvåking her. Se 

«Sjekkliste for å opprettholde ILA-fritt segment» skrevet av Solveig Nygård, FoMAS 

29.11.2011. 

Fisk screenes for PD virus etter gjeldende regelverk (FOR-2017-08-29-1318). Screening for 

evt andre agens må risikovurderes  

 

 

8. Risikovurderinger innen helse- og velferd 

Aktuelle risikovurderinger finnes under 4-02, Risikovurdering. 

 

 

9. Helsekontroll - fiskehelsetjeneste 

Anlegget skal inngå avtale med fiskehelsetjeneste. 

Avtalen innebærer minimum 12 besøk i året (lovpålagt) samt ekstra besøk ved behov som 

f.eks. forøket dødelighet, attest før salg av fisk, prøveuttak etc. 

Fiskehelsetjeneste skal varsles ved uavklart forøket dødelighet eller mistanke om sykdom. I 

tillegg skal varslingsplan følges (ved stor dødelighet). 

 

 


