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Dødfisk - Håndtering og varsling, matfisk
Gyldig fra: 19.11.2020 Revisjon: 3.1
Revisjonsfrist: 19.11.2021 ID: 1288

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.       Dødeligheten skal kontrolleres og døde akvakulturdyr skal tas ut av
produksjonsenheten minimum daglig. Fjerning av døde akvakulturdyr
kan unnlates når det er åpenbart unødvendig.

2.       Svimere skal plukkes fortløpende.
3.       Alle svimere avlives etter godkjent metode jf. Avliving og

destruksjon av fisk ved overdose av bedøvelse, evt. slag mot hode for
laksefisk.

4.       Dødfiskbeholdere skal være merket «Dødfisk».
5.       For ensilering følg Ensilasje- produksjon og håndtering

Operatør

Registrering
6.       All dødfisk skal registreres på riktig dødsårsak i Fishtalk. Det skal

skilles mellom selvdød fisk og fisk som blir destruert/avlivet. Se 
Dødsårsaker laks. Ved mistanke om populasjonsdiagnoser uten
verifisert diagnose, kontaktes fiskehelsetjenesten for felles enighet om
kategorisering av dødsårsak

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

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

8.       Ved registrering av dødfisk fra 3 mnd. etter utsett og frem til slakt, skal
antall dødfisk som plukkes ganges med en faktor på 1,1.

9.       Ved registrering av dødelighet på rensefisk skal ikke korreksjonsfaktor
benyttes.

Operatør
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Operasjon Ansvarlig
Varsling av forøket dødelighet

10.   Nærmeste leder, fagleder fiskehelse, ekstern fiskehelsetjeneste skal
varsles ved:

a)      Forøkt dødelighet:
o   Stor fisk: 0,2 % dødelighet per uke per merd.
o   Små fisk: (<0,5 kg): 0,35 % dødelighet per uke per merd.
o   Rensefisk: 1 % dødelighet per uke per merd.

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

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

d)      Ved forøket dødelighet, unntatt når dødeligheten åpenbart ikke er
forårsaket av sykdom, eller annen grunn til mistanke om smittsom eller
ikke-smittsom sykdom i en eller flere produksjonsenheter, skal
helsekontroll gjennomføres uten unødig opphold. Helsesituasjonen i
hele akvakulturanlegget skal vurderes, og det skal tas ut prøver og
foretas undersøkelser for å fastslå årsaken til den forøkede
dødeligheten. Ved vedvarende forøket dødelighet skal ny helsekontroll
gjennomføres innen 14 dager, med mindre årsaksforhold er entydig og
avklart.

11.   Mattilsynet skal varsles ved:
a)      Uavklart forøkt dødelighet (jf. 10a).
b)      Forøket dødelighet i forbindelse med IMM over 0,2 % 7 døgn etter

avlusing.
c)       Grunn til mistanke om sykdom på liste 1, 2 eller 3, med unntak av

lakselus. Se listen over sykdommer i Forskrift om omsetning av
akvakulturdyr, og Veileder om plikt til varsling.

d)      Forhold som har medført vesentlig velferdsmessige konsekvenser
for fisken, herunder sykdom, skade eller svikt.

e)      Ved tidligere innmeldt dødelighet på samme merd/fiskegruppe
med samme årsak trenger man ikke sende inn melding på nytt.

Driftsleder
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Driftscontroller i
regionen varsler
mattilsynet.

Avvikende dødelighet
12.   Avvikende dødelighet følges opp av fagleder fiskehelse
13.   Avvikende dødelighet:

a)        Stor fisk: 0,75% per uke pr enhet
b)        Små fisk (<0,5 kg): 1,4% per uke pr enhet

14.   Avvikende dødelighet vurderes ukentlig av Fagleder Fiskehelse.
Fagleder vurderer saken og avviket, og følges opp om det er
nødvendig med ytterligere tiltak eller oppfølging.

15.   Dødelighet som krever overordnet vurdering for utslakting/destruksjon
eller andre relevante tiltak:

a)        Laks: 13% akkumulert dødelighet pr enhet etter 6 mnd i sjø
b)        Ørret: 14% akkumulert dødelighet pr enhet etter 6 mnd i sjø
c)         Laks: 19% akkumulert dødelighet pr enhet
d)        Ørret: 20% akkumulert dødelighet pr enhet

Fagleder Fiskehelse oppretter avvik og legger inn en faglig vurdering;
avviket behandles videre av produksjonsdirektør.
 

16.  Avvikende rensefiskdødelighet inkludert avvikende akkumulert
dødelighet vurderes ukentlig av fagleder rensefisk. Oppfølging av
avvik og vurdering av tiltak gjøres i felleskap av fagleder
fiskehelse og fagleder rensefisk.
 

12 -14
Fagleder fiskehelse
 
 
 
 
 
 
 
15
Produksjonsdirektør

Massedød
17.   Massedød varsles umiddelbart iht. varslingsplan
18.   Ved massedød iverksettes tiltak iht. beredskapsplan.
19.   NB – ved massedød og pumping av dødfisk med ensilasjebåt må det

gjøres en grundig vurdering av antall ift. volumet som tas opp fra merd
basert på forråtnelsesprosess. Volum oppgis av ensilasjebåt i etterkant
av oppdrag. Se bakgrunn for eksempel på beregning av antall.

Driftsleder
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Operasjon Ansvarlig
Avliving/destruksjon av fisk

20.   Gjennomføres iht. prosedyre Avliving og destruksjon av fisk
Driftsleder

Avviksføring dødelighet
21.   Ved manglende fjerning av dødfisk skal dette avviksføres.
22.   Forhøyet dødelighet skal avviksføres. Avviksbehandlingen skal gjøre

rede for:
a)        Sannsynlig dødsårsak
b)        Tiltak for å begrense omfanget
c)         Tiltak for å unngå gjentakelse

23.   Alle relevante dokumenter tilknyttet den forhøyede dødeligheten, som
veterinærrapporter, prøvesvar, varsel til Mattilsynet osv. skal legges
som vedlegg i avviksbehandlingen

Operatør/driftsleder

Avviksføring settefiskrelatert dødelighet
24.   Det skal åpnes avvik dersom følgende dødelighet inntreffer:

a.       ≥1 % dødelighet første uke i sjø
b.      ≥0,35 % ukentlig dødelighet etter 1 uke i sjø
c.       ≥4% totaldødelighet før 90 dager

25.   Det opprettes tiltak i avviket.
a.       Tiltakstittel: Avdekke årsak til forhøyet dødelighet.
b.      Tiltaksutfører: Driftsleder settefiskanlegg
c.       Tiltaksgodkjenner: Settefisksjef

26.   Når tiltaket er opprettet er kommunikasjon med settefisk etablert.
27.   Avviket skal så behandles iht. Beslutningstre ved smoltdødelighet

Driftsleder

 


