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Beredskapsplan for sykdom og massedød, Matfisk 

 

Ansvarlig Varsling Tiltak  

Den som 
oppdager det 

Ved mistanke om sykdom og/eller 
massedød må den som oppdager det 
straks varsle områdeleder evt. 
stedfortreder (se varslingsliste).  

Håndtere og om mulig forebygge videre 
dødelighet.  
Starte arbeidet med å fjerne dødfisk.  

Områdeleder 

Kartlegger situasjonen og varsler 
fiskehelseansvarlig og produksjonssjef.  
Fiskehelsepersonell skal gjennomføre 
helsekontroll, med mindre det er 
opplagt at fisken har dødd av andre 
årsaker en sykdom.  
 
I tilfelle massedød kontaktes ScanBio 
slik at de kan iverksette sin 
beredskapsplan for å kunne hjelpe oss 
videre.  
  
 
 
 

Områdeleder skal sørge for å ha oversikt over 
situasjonen og hva som trengs av ekstra 
ressurser.  
 
1 liter Benzoak skal alltid være tilgjengelig på 
lokaliteten for å sikre at svimere kan avlives 
forskriftsmessig. 
  
Det skal oppbevares en avkastnot på 
avdelingen slik at større mengder dødfisk kan 
samles inn.  
 
Kartlegg behovet for Ensilox og tømming av 
ensilasjetank.  
 
Ved massedød: sette opp en arbeidsplan som 
sikrer effektivt og kontinuerlig opptak og 
kverning av dødfisk. Ekstra hjelp hentes inn 
ved behov.  

Produksjonssjef 
Matfisk 

Varsle Mattilsynet og Regiondirektør.  
 
Avhjelpe områdeleder med det de 
måtte trenge hjelp til.  

Kaller inn til møte for å drøfte videre 
håndtering av situasjonen i forhold til ekstern 
hjelp, omdisponering av internt personell og 
utstyr, og fordeling av oppgaver for å 
håndtere situasjonen videre.  

Regiondirektør Vurdere om media skal kontaktes.  Bistå produksjonssjef matfisk.  

 
 
 
 
 
 
Ved pålegg om utslakting eller destruksjon 
Dersom det påvises alvorlige smittsomme sykdommer i våre anlegg kan vi bli pålagt av myndighetene 
og slakte ut merder eller tømme hele lokaliteten innen en gitt frist. Dette er en omfattende prosess 
som er vanskelig å planlegge i detalj før en vet hvilke sykdommer det er snakk om.  
 
Vi har følgende muligheter:  
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Ansvarlig Aksjon  

Regiondirektør 

Sanitærslakting hos Lerøy Aurora på Skjervøy, Cermaq i Rypefjord eller Arnøy 
Laks i Lauksund. Kun aktuelt visst fisken er stor nok for salg.  
 
Søke Mattilsynet om nødvendige tillatelser og eventuelle dispensasjoner.  
 

 
 

Produksjonssjef 
Matfisk 

Eget anlegg på Simanes kan benyttes dersom sanitærslakting ikke er påkrevd. 
Ved en krisesituasjon kan slakting foregå med dobbelt skift fem dager i uken 
med det mannskap og utstyret vi har tilgjengelig.   
 
ScanBio involveres ved behov for destruering av levende fisk fra merd.  

Områdeleder 
 
ScanBio involveres i håndtering av ensilasjen  

 
 
Definisjoner 

Massedød: Massiv dødelighet som ikke lar seg håndtere gjennom de daglige rutinene, 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. Eksempler kan være 

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

 

Formål: 

Formålet med denne prosedyren er å begrense skadeomfanget ved sykdom og/eller massedød, og at 

varslingsrutiner ved sykdom og/eller massedød er kjent og blir gjennomført forskriftsmessig.  

 

GSFF skal sørge for at følgende tiltak blir oppfylt:  

- Hindre smittespredning 

- Sørge for at fiskevelferd ivaretas 

- Sørge for en effektiv og sikker fjerning av dødfisk 

- Sikre at alle involverte parter blir varslet 

- Sørge for at gjeldende regelverk blir fulgt 

 

Ensilasjekapasitet:  

- Nordkapp:  

o Laholmen: AC450 flåte: 52 m3 

o Sarnes: Landtank: 20 m3 

o Storvika: Flytende ensilasjetank: 20 m3 

o Misjona: 
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- Hammerfest:  

o Snøhvit: 2X32m3 

o Huldra: 2X28m3 

o Askeladden: 40m3 

- Alta:  

o Nyvoll: 2m3 kvern og 20m3 lagringstank 

o Mårsanjarga: 2m3 kvern og 20m3 lagringstank 

- Loppa:  

o Kjøsen: 30 m3 

o Olanes: 25 m3 

o Danielsnes: 25 m3 

- Saltvika:  

o Beredskapshenger med lift-up og 30 kar à 700 liter.  

- Simanes:  

o Lager av maursyre 

 
Media: 
Ved massedød eller sykdom skal ingen fra avdelingen uttale seg til media. All kontakt med media skal 

gå gjennom regiondirektør eventuelt den han delegerer ansvaret til.  

 


