
MÅLTALL - RISIKO

SANNSYNLIGHET KONSEKVENS

Gradering sannsynlighet Konsekvens Rømming Fiskehelse og -velferd Utslipp Personskade Mattrygghet Økonomi

1 Kan/har skjedd Sjeldnere enn en gang per 10 år 1 Ingen rømming Kortvarig ubehag
Ubetydelig forurensning på flåte, ingen påvirkning på
miljø

Mindre skade u/ legebehandling,
nestenulykke

Mindre skade eller ubehag u/
legebehandling, nestenulykke

Ingen økonomisk effekt

2 Skjer årlig Sjeldnere enn en gang per år 2 Individrømming Gjentagende stress uten dødelighet
Punktpåvirkning lokalitet, mindre "uregelmessighet"
som påviselig ikke forårsaker skade på flora og/eller
fauna

Mindre skade m/legebehandling,
skade u/ fravær

Mindre skade m/ legebehandling Liten økonomisk effekt

3 Skjer månedlig Flere ganger per år 3 Enkelthendelse opp til 300 fisk Dødelighet individnivå, skade
Påvirkning området rundt lokalitet, påvirkning som kan
forårsake midlertidig skade på flora og/eller fauna

Alvorlig skade, skade m/ fravær Alvorlig skade Stor økonomisk effekt

4 Ukentlig Skjer ukentlig 4
Enhetsnivå land / merdnivå opp
til 200 000 fisk i sjø

Massedød på enhet/merd-nivå
Påvirkning området rundt lokalitet, påvirkning som kan
forårsake langvarig skade på flora og/eller fauna

Alvorlig og varige mèn Alvorlig og varige mèn Kritisk økonomisk effekt

5 Daglig Skjer daglig 5
Masserømming - over 200 000
fisk

Massedød på anlegg/lokalitet-
nivå/sone

Påvirkning av sone, påvirkning som forårsaker
permanent skade på flora og/eller fauna

Dødsfall Dødsfall
Uopprettelig effekt på
bedriftens økonomi

RISIKOMATRISE



RISIKOANALYSE FISKEHELSE/-VELFERD Deltakere:

 FØR TILTAK ETTER TILTAK UKJENT RISIKO

Navn på prosedyre OVERSKRIFT I TRINN I PROSEYDRE AKTIVITET *RISIKO FOR BESKRIV FARE ÅRSAK TIL FARE S1 K RISIKO TILTAK FØR HENDELSE (BARRIERER) TILTAK ETTER HENDELSE S2 K2 RISIKO 2 UKJENT RISIKO (1-3) OPPDATERT DATO Versjon HANDLINGSPLAN ANSVARLIG TIDSFRIST

Fiskevelferds- og fiskehelseplan Oversikt over aktuelle sykdommer / diagnoser Påvisning av sykdom / diagnose Fiskehelse
PD (liste 3) - Dødelighet, nedsatt appetitt, nedsatt fiskevelferd, smitte innad i anlegg og
nærliggende miljø, båndlegging.

Lokalitetene ligger i endemisk PD område. Det
brukes felles utstyr og båter mellom lokalitetene.

3 3 9
Felles brakklegging i området.  Renholdsprosedyre som skal ivareta smitte fra
utstyr. Felles biosikkerhetsplan for PO2 og PO3.

Ny PD vaksine. En erfarer raskere viremi, og lavere dødelighet. Ny
renholdsprosedyre som skal ivareta smittehygiene, publisert
11.01.2021

3 2 6 2 01/12/2021 1

Fiskevelferds- og fiskehelseplan Oversikt over aktuelle sykdommer / diagnoser Påvisning av sykdom / diagnose Fiskehelse IPN - Smitte til nabomerder/ anlegg. Økt utgang og utvikling av taper fisk.
IPN er en virus sykdom som kan gi høy utgang.
Viruset kan smitte vertikalt, og screening av
rognvæske er viktig. Spsielt for Ørret.

2 5 10 Renhold mellom hvert innlegg på smolt.
Effektiv QTL forklarer opp mot 80 % av avlefremgang på laks. Screening
av rogn væske på ørret. God nedvask av smot anlegg mellom hvert
innlegg. Nedvask av brønnbåt før hver utsett sesong.

1 3 3 2 01/13/2021 1

Fiskevelferds- og fiskehelseplan Oversikt over aktuelle sykdommer / diagnoser Påvisning av sykdom / diagnose Fiskehelse Gjelleproblemer/ AGD - Dårlig fiskevelferd, Økt dødelighet, Redusert tilvekst

Flere gjelleagens medfører svekket gjellehelse.
Gjelle utfordringer kan og komme av alge
oppblomstring og manet invasjon. Spyling av
grodde nøter kan og øke risiko for gjelle skade, da
det er påvist gjelleagens i groa fra not (hydroider).

3 3 9

Følg prosedyre ved vask eller skifte av nøter med groe
Overvåkning av kjente agens ved mistanke
Sjekk/scoring av gjeller ved lusetelling fra juni til januar.
Innsending av gjelleprøver
Alge prøver iht. prosedyre

Gjeller overvåkes grundig fra juni mnd til januar. Dette er nødvendig for
å kunne sette inn tiltak, om en ser en negativ gjelle utvikling. En bruker
ferskvann som forebyggende tiltak, ved økt forekomst av AGD og/eller
Tenacibaculum maritimum. Dette har vist seg å være skånsomt for
fisken, samt ha god effekt mot disse gjelle agensene. I tillegg tilstreber
en å holde nøtene rene, slik at ikke en for mye partikler fra groe i sjø
under spyling. Dette kan og forebygge gjelle problem. Nettverket har
egen alge overvåking, og en får tidlig varsel om skadelige alger
observeres. Om gjellepåkjent fisk må behandles mot lus, velges mer
skånsom metode, der det er forsvarlig.

3 2 6 2 01/13/2021 1

Fiskevelferds- og fiskehelseplan Oversikt over aktuelle sykdommer / diagnoser Påvisning av sykdom / diagnose Fiskehelse
ILA (liste 2) -  Smitte spredning til omkringliggende lokaliteter, nedsatt velferd og økt
dødelighet. Vedtak om utslakt.

ILA er en alvolrig sykdom som både får store
velferdsmessige konsekvenser og økonomiske
konsekvenser, da forvaltning krever at fisken
slaktes ut. Det er og en inngripende sykdom i
forhold til planlagte utsett, da sonen kan bli stengt
over lengre tid enn antatt.

2 4 8

Kun en generasjon i anlegget
Daglig røkting/ uttak av svimere
Kartlegging av besøkende og desinfisering/bytte av skotøy
Båter og utstyr vaskes og desinfiseres før ankomst til anlegg

Det er risiko for at viruset smitter vertikalt. All stamfisk av laks
individscreenes mot HPR0 for å evt. avdekke bærere. Det er utarbeidet
en ny renholdsprosedyre som skal sikre bedre kontroll av renhold før
ankomst til lokalitet.

1.5 4 6 2 01/13/2021 1

Fiskevelferds- og fiskehelseplan Oversikt over aktuelle sykdommer / diagnoser Påvisning av sykdom / diagnose Fiskehelse
VHS/IHN (liste 2) - Smitte spredning til omkringliggende lokaliteter, nedsatt velferd og
økt dødelighet. Vedtak om utslakt.

VHS/IHN er alvolrige sykdommer som både får
store velferdsmessige konsekvenser og
økonomiske konsekvenser, da forvaltning krever
at fisken slaktes ut. Det er og en inngripende
sykdom i forhold til planlagte utsett, da sonen kan
bli stengt over lengre tid enn antatt.

1 4 4

Kun en generasjon i anlegget
Daglig røkting/ uttak av svimere
Kartlegging av besøkende og desinfisering/bytte av skotøy
Båter og utstyr vaskes og desinfiseres før ankomst til anlegg

 Det er utarbeidet en ny renholdsprosedyre som skal sikre bedre
kontroll av renhold før ankomst til lokalitet. Det er og laget en felles
biosikkerhetsplan for PO2 og PO3. Det er et offentlig
overvåkingsprogram for sykdommene. IHN er ikke påvist i Norge
tidligere. VHS er påvist på villfisk og oppdrettsfisk i Norge. Siste
påvisning på oppdrettsfisk var i 2008 på Regnbue Ørret. Etter effektv
bekjempelse ble Norge erklært VHS fri.

1 4 4 1 01/13/2021 1

Fiskevelferds- og fiskehelseplan Oversikt over aktuelle sykdommer / diagnoser Påvisning av sykdom / diagnose Fiskehelse
BKD (liste 3) - Smitte spredning til omkringliggende lokaliteter, nedsatt velferd og økt
dødelighet. Vedtak om utslakt kan fremlegges.

Bakterien kan gi økt dødelighet og dertil tap. Det
er stor mulighet for vertikal smitte, og derfor
potensielt stor mulighet til å spre bakterien over
et stort område.

1 3 3

Kun en generasjon i anlegget
Daglig røkting/ uttak av svimere
Kartlegging av besøkende og desinfisering/bytte av skotøy
Båter og utstyr vaskes og desinfiseres før ankomst til anlegg

All stamfisk kartlegges for BKD før strykesesong. Dette sammen med
godt renhold i stamfisk produksjon og desinfeksjon av rogn, forebygger
utbredelse av BKD.

1 3 3 2 01/13/2021 1

Fiskevelferds- og fiskehelseplan Oversikt over aktuelle sykdommer / diagnoser Påvisning av sykdom / diagnose Fiskehelse
Furunkulose (liste 3) - Smitte spredning til omkringliggende lokaliteter, nedsatt velferd
og økt dødelighet. Vedtak om utslakt kan fremlegges.

Bakteiren kan forursake redusert velferd og økt
dødelighet. Bakterien kan smitte horisontalt til
nærliggende fiskegrupper

3 4 12

Kun en generasjon i anlegget
Daglig røkting/ uttak av svimere
Kartlegging av besøkende og desinfisering/bytte av skotøy
Båter og utstyr vaskes og desinfiseres før ankomst til anlegg             Bruk av
antibiotika ved utbrudd var vanlig tidligere

Det er god beskyttelse av vaksine 1 1 1 1 01/13/2021 1

Fiskevelferds- og fiskehelseplan Oversikt over aktuelle sykdommer / diagnoser Påvisning av sykdom / diagnose Fiskehelse
Flavobacterium psychrophilum (liste 3 v/systemisk) - Smitte spredning til
omkringliggende lokaliteter, nedsatt velferd og økt dødelighet.

Bakterien kan gi økt dødelighet og dertil tap. Det
er stor mulighet for vertikal smitte, og derfor
potensielt stor mulighet til å spre bakterien over
et stort område. Bakterien tåler sjøvann dårlig, og
er stort sett en risiko kun i ferskvann eller
brakkvann. Bakterien er etablert i Osterfjord
bassengent. Kan og oppstå i Radfjorden. Bakterien
er vanskelig å vaske bort, og faren for smitte fra
brønnbåt og annet utstyr er derfor stor.

3 3 9

Kun en generasjon i anlegget
Daglig røkting/ uttak av svimere
Kartlegging av besøkende og desinfisering/bytte av skotøy
Båter og utstyr vaskes og desinfiseres før ankomst til anlegg             Bruk av
antibiotika ved utbrudd var vanlig tidligere

I dag vaksineres all fisk som settes ut i risiko områder (Osterfjorden og
Radfjorden). Vaksinen beskytter til en viss grad, men gir ikke 100 %
beskyttelse. En vurderer nøye hvilket utstyr en skal behandle med, når
stamfisk skal behandles mot lus, eller transporteres til Jakta. En utfører
renholdskontroller av utstyr før bruk. Det brukes ikke stamfisk fra
risikoområder.

3 2 6 2 01/13/2021 1

Fiskevelferds- og fiskehelseplan Oversikt over aktuelle sykdommer / diagnoser Påvisning av sykdom / diagnose Fiskehelse
Pasteurella SP (Atlantica) genomovar Salmonicida - Smitte spredning til
omkringliggende lokaliteter, nedsatt velferd og økt dødelighet.

Bakterien forursaker et nytt problem i ormådet,
og er agenset til Pasturellose hos Laks.
Smitteveiene er ikke kartlagt, men det er grunn til
å tro at bakterien overføres med vektorer som
utstyr, fisk/ pattadyr eller transport av laks.
Utfallet er varierende til lav dødelighet til høy
dødelighet. Stress påkjenning som behandling mot
lus, sortering o.l kan gi økt risiko for sykdommen.

3 3 9

Kun en generasjon i anlegget
Daglig røkting/ uttak av svimere
Kartlegging av besøkende og desinfisering/bytte av skotøy
Båter og utstyr vaskes og desinfiseres før ankomst til anlegg

Det er foreløpig ingen vaksine som er utviklet med dkumentert effekt. I
nettverkene rapporteres forekomst av utbredelse for å kunne utføre
forebyggende hygiene tiltak. Det er utarbeidet ny renholdsporedyre
med økt fokus på kontroll av renhold før ankomst til lokalitet. Det er
utarbeidet felles biosikkerhetsplan for PO2 og PO3.

3 3 9 2 10/11/2021 1 Det er utviklet vaksine for utprøving. Effekt av denne er ikke erfart.

Fiskevelferds- og fiskehelseplan Oversikt over aktuelle sykdommer / diagnoser Påvisning av sykdom / diagnose Fiskehelse
Lus påslag - Medfører behandling med IMM. Metodene kan forringe velferd ved galt
bruk. Fare for smitte til omkringliggende lokaliteter, og økt smittetrykk i området. Fare
for smittetrykk og på vill laks og sjø ørret.

Om en må behandle på tid der laksen er svak, kan
det være krevende å behandle uten økt utgang.

3 3 9
Lusenivå overvåkes etter gjeldende regelverk. Når enkeltmerder nærmer seg
0,5 kjønnsmoden lus, blir merden behandlet. Stort sett velges IMM. Selskapet
har et mål om å ikke ha mer enn 0,2 kjønnsmoden hunnlus i snitt.

Høst fisk slices inn mot vinter, der bioassay viser at en kan forvente
effekt. Der en har redusert velferd på fisken, eller fisken vurderes for
liten til IMM, velges bademiddel i brønnbåt. Om fisken er svak og ikke
tåler håndtering som tregning, brukes bad behandling i presenning om
bioassay viser at en kan forvente effkt. Lerøy Sjøtroll bruker rensefisk
som forebyggende tiltak. Det  er høyt fokus på velferd og stell av
denne.

3 2 6 3 01/13/2021 1 Det foregår et kontinuerlig forbedrings arbeid, der en lærer å bruke utstyret bedre.

Fiskevelferds- og fiskehelseplan Oversikt over aktuelle sykdommer / diagnoser Påvisning av sykdom / diagnose Fiskehelse
HSMB - Økt dødelighet av stor fisk. Medfører og at fisken blir mer håndteringssvak.
Uklart smitte forløp. Varierende alvorlighetsgrad, men stort sett medfører sykdommen
lav dødelighet.

HSMB påvirker hjertehelsen og svømme muskel i
stor grad. HSMB utgjør stort sett ikke høy
dødelighet, men kan fungere som reduserende
sammen med andre sykdommer som PD og CMS.
HSMB kan og alene ugjøre en alvorlig sykdom med
dødelighet.

3 3 9

Kun en generasjon i anlegget
Daglig røkting/ uttak av svimere
Kartlegging av besøkende og desinfisering/bytte av skotøy
Båter og utstyr vaskes og desinfiseres før ankomst til anlegg

Ved å styrke fisken mot PD og CMS kan en redusere konsekvensen av
HSMB, ref risikovurdering av PD og CMS

3 2 6 2 01/13/2021 1

Fiskevelferds- og fiskehelseplan Oversikt over aktuelle sykdommer / diagnoser Påvisning av sykdom / diagnose Fiskehelse
CMS - Økt dødelighet av stor fisk. Medfører og at fisken blir mer håndteringssvak. Uklart
smitte forløp, men sykdommen starter ofte med lav utgang med gradvis økning av
alvorlighetsgrad.

CMS påvirker hjertehelsen i stor grad, og er ofte
årsaken til at stor fisk dør. Tapet kan være stort,
og velferden til fisken reduseres, selv om fisken
ofte har fôr i mage ved intreffen av død.

3 4 12
Fisk med fremskredet CMS vurderes om skal slaktes. Gruppen fremskyndes
ofte på slakteplan.

Det er inført bruk av genmarkør mot CMS. Denne har en forklaring på
avlsfremgang mot robust hjerte på ca 50 %. Genmarkøren fjerner ikke
problemet, men skal redusere problemet. Fisk med sterkt uttalt CMS
blir ofte slaktet fremfor avlust.

3 3 9 2 01/13/2021 1

Fiskevelferds- og fiskehelseplan Oversikt over aktuelle sykdommer / diagnoser Påvisning av sykdom / diagnose Fiskehelse Sårutvikling i forbindelse med utsett på kalde temperaturer
Fisk som settes ut på kalde temperaturer kan
utvikle sår grunnet utbrudd av Tenacibaculum
finmarkense.

2 4 8 Kontroll av smolt status før utsett.

1) Fremskynde januar utsett til desember, 2) unngå bruk av vannavsiler,
3) utsett ved dagslys og lyssetting av merd, 4) avdekke forankret i lokal
kjennskap hvilke merd som har minst strøm der det settes ut på antatt
kaldes temperatur.

2 2 4 2 10/11/2021 1

Fiskevelferds- og fiskehelseplan Oversikt over aktuelle sykdommer / diagnoser Påvisning av sykdom / diagnose Fiskehelse Fisken får sår som medfører økt dødelighet og nedklassing ved slakt.
Årsaken er trolig kompleks. Dårlig vaksine
beskyttelse og økt håndteringsgrad på kalde
temperaturen er trolig årsaken.

3 3 9 All fisk vaksineres mot sårbakterien Moritella Viscosa.

Det er satt i gang arbeid i LSG som kartlegger risiko for sårutvikling. Av
risiko fremgår: 1) redusert bruk av canadanot på synkende temp ved
temp < 8 °C og stigende < 6 °C mot sommer, 2) Prøve å inngå
sammarbeid om vinteravlusing før kalde temperaturer
inntreffer (< 8 °C), 3) bruk av Catch lice not for mer skånsom
trengning og bedre oppsamling av lus og 4) optimalisering
av slaktelevering så trengt fisk ikke tilbakeføres til merd.

2 3 6 3 10/11/2021 1

Fiskevelferds- og fiskehelseplan Fiskevelferd Håndtering Fiskevelferd
Fysisk skade på fisken, Økt dødelighet, Stress --> nedsatt immunforsvar  --> utbrudd av
sykdom. Nedsatt appetitt, nedsatt tilvekst

Når fisk håndteres i forbindelse med levering,
behandling eller sortering vil den oppleve stress.
Dette øker oksygen behovet, og kan medføre
akutt dødelighet grunnet svekket hjertehelse,
dårlig gjelle helse og for lite oksygen tilgjengelig.

3 3 9
En tilstreber å stresse fisken kortest mulig tid. Som maks trengetid har
selskapet satt 2 timer på laks og 1 time på ørret. Fisken sultes før håndtering
for å redusere metabolismen og oksygen behovet.

Ved tregning til behandling tilføres oksygen. Under oksygen forhold
som er < 80 %, tilføres og oksygen på lossested. En korter og ned
trengetiden ytterligere ved svekket fiskehelse eller dårlige miljøforhold.
Ved sortering brukes utelukkende Canadanot på sjø. Denne anses som
skånsom da fisken ikke blir pumpet eller håndert, annet enn at den
svømmer aktivt gjennom åpningen i noten. En reduserer bruken av
sortering inn mot vinter.

4 2 8 3 01/13/2021 1

Fiskevelferds- og fiskehelseplan Fiskevelferd Oksygen/ Temperatur Fiskevelferd
Økt dødelighet, Stress --> nedsatt immunforsvar --> utbrudd av sykdom, Nedsatt
appetitt, nedsatt tilvekst

Oksygen forholdene kan variere. Dette kan gjøre
at håndtering mot lus kan være utfordrene. Fisken
tilpasser seg miljøforholdene den er i, men under
stress påkjenning kan det være utfordrene.

2 3 6
Fôring etter apetitt. Evt. tilpasset fôring om en ser at oksygen verdiene er lave,
eller sjø temperaturen er sterkt økende og vedvarende høy. Not blir rengjort
etter fastsatt plan for å hindre groe. Oksygen måles daglig.

Tilsetting av oksygen ved tregning til slakt og behandling med IMM. Det
er tilgjengelig oksygeneringsutstyr om enkeltlokaliteter opplever
ekstreme miljø forhold som lite oksygen. De fleste lokaliteter i ytre
strøk har gode oksygenforhold gjennom hele året. Der det er
utfordrende forhold jobbes det med å bytte over fra stål bur til ringer,
dette øker vanngjennomstrømningen i merden.

2 2 4 2 01/13/2021 1

Fiskevelferds- og fiskehelseplan Fiskevelferd Predator Fiskevelferd
Bitt skader, Stress --> nedsatt immunforsvar --> utbrudd av sykdom. Nedsatt appetitt,
nedsatt tilvekst. Ødeleggelse av not, rømming

Fugl som skarv og hegre, kan skade fisk i merd.
Tunfisk og andre store sjø dyr kan ødelegge not,
og skade fisk i merd

3 3 9

Det er utplassert fuglenett over alle merdene.
Ved skader på fisk fra fredet fugl kan det søkes om tillatelse om felling. En
overvåker forekomt av evt. tunfisk eller annen predator ved bruk av
fôringskamera.

Fuglenett hindrer i stor grad angrep fra fugl. Kamera overvåking under
fôring, samt under rensefisk inspeksjon avdekker om en har fått Tunfisk
eller liknende inn i merd.

3 2 6 2 01/13/2021 1

Fiskevelferds- og fiskehelseplan Fiskevelferd Lev av smolt/ lev. slaktefisk Fiskevelferd Utsett av fisk som er ute av smolt vindu.

Fisk som ikke er i smolt vindu, vil ikke kunne
osmoregulere tilstrekkelig for å trives i sjø. Fisken
vil enten dø kort tid etter utsett, eller kunne
utvikle seg til taperfisk.

2 3 6
Fisken lysstyres etter planlagt utsett ved produksjon av normal smolt. Fisken
testes før utsett for sjøvannstoleranse, når en forventer at fisken skal være
klar ut fra dC med vinter signal og smolt score.

Det investeres i ny brønnbåt som gjør planleggingen av utsett mer
forutsigbar.

2 2 4 2 01/13/2021 1

Fiskevelferds- og fiskehelseplan Fiskevelferd Rensefisk Fiskevelferd
Utbrudd av sykdom på rensefisk. Relevante sykdommer er Flavi virus, Atypisk
furunculose, pasteurella SP (ulik pasteurella på laks), Tenacibaculum SP og maritimum,
Moritella Viscosa (ulike moritella på laks), Vibriose og pseudomonas anguilliseptica.

Rensefisk som er Rognkjeks og leppefisk er
mottakelig mot en rekke sykdomsagens som
oppsumert under fare beskrivelsen. Det som er
felles for alle sykdommene er at
alvorlighetsgraden er varierende.

3 3 9
Alle land anlegg har tilsyn hver måned, for å evt. avdekke sykdom. Fisken bli
vaksinert mot Vibriose og Furunkulose (isolat fra rensefisk).

Fisk som er smittebærer blir ikke satt ut. En planlegger nøye utsett opp
mot behandlingsplan for å sikre bedre velferd for rensefisken. Det
settes ikke ut ny rensefisk der det er påvist smittsom sykdom med stor
risiko for høy utgang på mottakerlokalitet.

2 3 6 3 10/11/2021

Fiskevelferds- og fiskehelseplan Fiskevelferd Rensefisk Fiskevelferd Nedsatt velferd for rensefisk under IMM behandling av laks. Rensefisken blir ikke skånet fra behandlingsenhet. 4 3 12
Det er sorterer på Seihav og Fox Fighter som skiller ut rensefisken før
behandling.

Det er utviklet sperrenot som i stor grad hindrer rensefisken i å bli
behandlet. Ved bruk av Canadanot kan en kaste på fremsiden av
sperrenoten slik at rensefisken ikke blir behandlet. En tilstreber å vente
med utsett av rensefisk til etter første AGD behandling på vår fisken.

2 3 6 2 10/11/2021
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