Oppdatert17.01.2020, SP

Vedlegg6.1.9Internkontrol
lsystemi SalMar
Farming AS(oppsummerin
g)
SalMarsstyringssystem
SalMarsstyringssystemer basert på våre etiskeretningslinjer,vår visjon og postulaterog våre «mål
for internkontrollarbeid» ID 1884(vedlegga). All etterlevelseav krav om internkontroll er innebygget
i styringssystemet.Vårt styringssystemer bygd på forbedringshjulet for kvalitets/HMS-arbeid, for
illustrasjonav forbedringshjulet, se vedlegga) «Beskrivelseav styringssystemet»
. Arbeidet med
kontinuerligforbedring i SalMarASAfølgesopp av øversteledelse.Ansvarog myndigheter nærmere
beskreveti vedleggb «Ansvar og myndighetinternkontroll». Ansvaretfor hver enkelt ansatt er
definert i stillingsinstrukserfor ledendepersonaleog i HMS-instrukserfor operatører.
SalMarskvalitetsplattform
EQS(ExtendQualitySystem)er kvalitetsplattformenSalMarbenytter, hvor dokumentasjonsgrunnlag
for vår virksomhetsstyringer samlet. Hveransatt har elektronisktilgang til systemetgjennomegenID
med personligbrukernavnog passord.Tilgangtil den enkelte er tilpassetbehovetknyttet til rollen
denne personenhar i SalMar.Overordnakvalitetsstabhar ansvarfor at systemeter formålstjenligfor
helhetlig virksomhetsstyring. Systemetinneholderegneelektroniskemoduler for avvikshåndtering,
kompetansekartlegging
og risikostyring.EQSinneholderdokumentersom gir en rettesnor for all
virksomheti SalMar,herunder
•

•
•

Styringsdokumenter;som beskriverSalMarsom organisasjon bådestrukturelt og
verdimessig.Eksempelvisorganisasjonskart,ansvarsfordeling,stillingsbeskrivelser,
mål,
strategierog strukturer.
Dokumentersom beskriverbeste praksisfor produksjoner spesifikkefor hver driftsform.
Dokumentersom beskriverbeste praksisfor stab beskriverarbeidsprosesser
som ikke er
knyttet direkte til produksjon.

Risikostyring
Styringsarbeideter basertpå kartleggingog vurderingav risiko.Risikostyringi SalMarutøvesi
henholdtil NS5418:2008.Alle ansatteinvolveresi kartleggingav farer og vurderingav risiko for sin
arbeidsplasspå lokalitetsnivå. Risikovurderingfor de ulike segmenteneog konsernetsom helhet
gjørespå overordnetnivå. Risikokartleggingen
omfatter ogsåen beskrivelseav forebyggendetiltak.
Risikovurderingenepå lokalitetsnivåutarbeidesi henholdtil en felles mal gitt i interne
dokumenter/prosedyrer i SalMarsKvalitetsplattform. Risikovurderingerutarbeidesi den hensiktå
oppfylle de krav som stillestil risikostyringhjemlet i internkontrollforskriften, sikre oversiktover
risikobildet,at risiko vurderespå alle relevanteområderi SalMar,samt sørgefor ensartet og samlet
risikostyringi hele organisasjonen.
Internkontroll
SalMarmåler og rapporterer på en hel rekkefaktorer innenfor hvert segment, eksempel:
•
•
•
•

Miljøfaktorer, fiskenshelseog velferd
Forbrukav energi,vann,kjemikalier,fôr, emballasjeosv.
Arbeidstid
Kvalitet på våre produkter
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SalMarplikter å iverksetterutiner for å avdekke,rette opp og forebyggeovertredelserav krav i
henholdtil Internkontrollforskriften§5. Vår definisjonav avviker mangelpå oppfyllelseav
spesifisertekrav gitt i lover, regler og internt beskrevneprosedyrer og instrukser.Avviker også
hendelsersom avvikerfra dagligdrift og normaltilstand.Alle avvikrapporteresi EQSavviksskjemaog
korrigerendetiltak for å hindre skadeblir umiddelbartiverksatt. Ukentliggjennomgår
kvalitetsavdelingensamtliger egistrerteavviki et fast møte hvor det utarbeidesen rapport som
inneholderet sammendragav sisteukesviktige hendelserog avvik. Førrapporten distribueresut til
hver enkelt lokalitet gjennomgårledergruppebiologi avvikeneog kommer med tiltak som skal
iverksettes.Avvikrapporteresogsåmånedligi KPIer(key performanceindicator), og gjennomgåsav
de ulike segmentenei SalMar.
SalMargjennomførerinternkontroll gjennomrevisjonerav de ulike deleneav virksomheten(matfisk,
settefisk,slakteriosv). Myndigheter,kunder og eksternebyråer gjennomførerinspeksjonerog
revisjonerav internkontrollsystemet.Inspeksjoneneog revisjonenebidrar til nødvendigkontroll for å
avdekkeom styringssystemetfungerersom det skali SalMar.Informasjonom virksomhetens
kvalitet/HMS/miljøarbeidfrigis til relevanteparter på forespørsel(kunder,investorer,
sertifiseringsselskap,
etc.)
Vannkvalitet
Vannkvalitetpå lokalitet er sikret gjennom akkreditertestrømmålingerog CTDmålingeri forkant av
søknaderpå nye lokaliteter samt loggingav O2, temperatur, og salinitet under produksjonjf. instruks
for «Miljøregistreringersjø»(vedleggc). Instruksenoppfyller krav satt i Akvakulturdriftsforskriften
§22 og §23, ASCSalmonStandardog skali tillegg sikrestandardisertmålingav miljøparameterepå
sjø og standardisertregistreringav miljøparameterei Fishtalk.Instruksensier noe om dagligmåling
av oksygen,temperatur, strøm og siktedyp,valg av målepunkt,måledybdeog spesielt ved bruk av
luseskjørtosv.Vannprøvertas på våre lokaliteter i henholdtil prosedyreID 4356«Uttak av
vannprøvermatfisk»(vedleggd). Spylingav nøter gjennomføreri henholdtil prosedyre«Renholdav
not» (vedlegge).
Dødfiskhåndtering,smittehygieniskdrift og fiskevelferd
For å oppfylle krav satt i Dyrevelferdsloven,Akvakulturdriftsforskriften,Forskriftom omsetningav
akvakulturdyrog produkter av akvakulturdyr,forebyggingog bekjempelseav smittsomme
sykdommer hos akvatiskedyr, Matloven samt standardersom GlobalGAP, er dødfiskhåndteringi
SalMarsikret gjennomprosedyre«Dødfisk – håndteringog varsling»i SalMarsKvalitetsplattform,
(vedleggf). Prosedyrenutdyper hyppighetav dødfiskopptak,destrueringav svimere,ensileringav
dødfisk,registrering,dokumentasjonsamt varslingved forhøyet dødelighet.Dødfiskkategoriseresi
henholdtil dokument «Dødsårsakerlaks»og registreresdagligi Fishtalk(vedleggg).
Fiskevelferdener forankret i helseplanen(vedleggh), og innebærerminimum 6 besøki året fra
fiskehelsetjenesten.Smittehygieniskdrift gjennomføresbl. annet i henholdtil prosedyreneog
dokumentenelistet opp nedenfor:
•
•

ID 1633«Hygieneinstruks»
definerer personlighygieneav personellsom arbeider på
anlegget(vedleggi).
ID 1302«Hygieneog renhold på lokaliteten»skalsikregod hygiene,renhold, ryddighetog
desinfeksjonav klær og utstyr for ansatte/besøkende,ved landbaser,flåter, dødfiskområde
(plasseringav håv/lift -up), lokalitetensbåter, eksternebåter og avfallshåndtering(vedleggj).
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•

•

•

•

Ulike skjemaer/malertil utfylling på lokalitet som renholdsplan,vedlikeholdsskjema
for
utstyr, overføringav utsyr mellom lokaliteter, rengjøringog desinfiseringfør brakkleggingog
flytting av utstyr, etc. liggertilgjengeligi kvalitetsplattformen(vedleggk).
ID 1293«Lusetelling,AGDog Individkontroll»oppfyller de krav som stilles for å forebygge
sykdomog skadei henholdtil Akvakulturdriftsforskriften,og i den hensiktå redusere
for ekomstav lakselusi henholdtil forskrift om bekjempelseav lakselusi akvakulturanlegg.
Prosedyrentar for segutstyr for telling og registreringav lakselus,intervall og omfangav
tellinger, telling i forbindelsemed avlusig– før behandling,telling i forbindelsemed avlusing
– etter behandling,gjennomføringav telling, registreringog rapportering,grenserfor
lakselusog tiltak, undersøkelseav gjeller for AGD,prosedyrefor gjellescoring,individkontroll
– veieprøverog registreringav prøveuttak,samt tilb akeføringav fisk til merd (vedleggm).
ID 2104«avlusing»skalsikreeffektiv avlusning,forebyggeresistensmot avlusningsmiddelog
holde lusenivåi henholdtil forskrift om lakselusbekjempelse.
Prosedyrenskalsikre
arbeidsmiljøog sikkerheti henhold til internkontrollforskriften,og forhindre rømming,skade
og dødelighetpå fiskensamt opprettholde god fiskevelferdi henhold til
akvakulturdriftsforskriften(vedleggn).
ID 1309«Båtanløpog biosikkerhet» Hindresmittespredninginn til og ut fra våre anleggved å
holde oversiktover hvor båtene har vært i henholdtil forskrifter om bekjempelseav fiske- og
skjellsykdommer.Forebyggerømmingfra matfiskanleggi SalMari henholdtil
akvakulturdriftsforskriften §37. Forebyggeskaderpå personell,båter, anleggog øvrig utstyr
(vedleggo).

Journalføring
Vår journalføringinnebærerføring av dagjournalfor hver enkelt lokalitet hvor registrering/
observasjone
r gjort i henhold til prosedyre.Observasjonergjort under fôring, samt en oppsummering
av dagensarbeid inngår i dette arbeidet. Dagligeregistreringerav dødelighet,fôring, miljødata(O2,
t emperatur,salinitet og siktedyp),samt ukentligeregistreringerav lusetellinger,fôrbeholdning,
kontroll av fôr, individprøverosv.gjøresi Fishtalk.

Opplæring
Alle ansattefår opplæringi hva som er viktig for å ivareta
•
•
•
•
•

Sinegenog andre ansatteshelseog sikkerhet,
Ytre miljø,
Fiskevelferd,
At maten vi produsererer trygg,
Og at vi opererer innenfor fastsatt regelverk.

Punkteneomfatter bådeforebyggendetiltak og beredskap.Opplæringengis individuelt, i interne
eller eksternekurs, i SalMar-skolen,og i møter og arrangementerfor de ulike avdelingene.Det gis
intern dokumentert opplæringi ulike arbeidsoppgaveri henholdtil arbeidsmiljølovenskapittel 10:
§10-1, §10-2, §10-4. (Forskriftom utførelseav arbeid,bruk av arbeidsutstyrog tilhørendetekniske
krav). Interne prosedyrerdefinerer hva som skalgjennomgåsved nyansettelseog før arbeid på
sjø/anleggkan startes,før hver enkelt arbeidsoperasjon,oppfølgingav opplæring,osv.Opplæringi
SalMarsstyringssystemomfatter:
Postadresse:Industriveien51, 7266 Kverva.Besøksadresse:
Sjøgata39, 9300 Finnsnes.
Org.Nr.: 966 840 528

3

Oppdatert17.01.2020, SP
•
•
•
•
•

Hvilkestyringsdokument(prosedyrer,sjekklisterosv.)den enkeltemå sette seginn i,
Hvordanfinne fram i styringsdokumentene,
Hvilketyper dokumentasjonog registreringsom er påkrevd,
Hvordanrisikostyringsverktøyetog sikkerjobbanalyse(SJA)brukes,
Hvordanavvikssystemetbrukes.

I SalMarsørgeren egenopplæringsansvarlig
med langerfaring blant annet for opplæringog
oppfølgingav våre lærlinger, samt koordineringog bestillingav eksterneog interne kurs til bådenye
og faste ansatte. Dette anservi som en viktig faktor i videreutviklingenav vårt opplæringsarbeid.
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Dokument «Mål for internkontrollarbeidet», ID 1884 - EQS

Mål for internkontrollarbeidet
Gyldig fra: 12.02.2020
Revisjonsfrist: 11.02.2021

Revisjon: 1.8
ID: 1884

Krav:
Angi målset ninger for int ernkont rollarbeidet ihht int ernkont rollforskri en.

M ål for i nt ernkont rollarbeidet i SalM ar ASA
Ansvarlig: administ rerende direkt ør er ansvarlig for å påse at alle avdelinger har årlige mål for int ernkont rollarbeidet i
Salmar.

Inst ruks:
Operasj on

Syst ema sk arbeid

Ansvar lig
Leder

1.

Planlegging/ organisering, gjennomføring, kont roll og evaluering av
våre ak vit et er skal gjøres syst ema sk i samsvar med gjeldende krav.
2. Drive st adige forbedringer med int ernkont roll som met ode.
Leder

Mål
3.
4.
5.
6.

M ålene er en vik g del av st yringssyst emet .
Det skal nnes mål som er felles og egne mål avdelingsvis.
M ålene er konkre sert i st rat egi- og handlingsplaner.
KPI evalueres mht måloppnåelse (se under relat ert-fanen).

Konkret e mål
7.

Leder

Det skal nnes konkrete mål for:
a. Arbeidsmiljø og personsikkerhet
b. Rømningssikring
c. Fiskehelse og skevelferd
d. Forurensning
e. Ma r ygghet
f. Vannressurs

Y erligere informasjon om mål

Alle

Finner du under fanen bakgrunn.

https://eqs.salmar.no/cgi-bin/document.pl?pid=salmar&DocumentID=1884&UnitID=1008
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Ansvar og myndighet internkontroll
Gyldig fra: 19.02.2021
Revisjonsfrist: 19.02.2024

Revisjon: 2.0
ID: 1887

Krav:
Beskrive målset ninger for int ernkont rollarbeidet i SalM ar ASA ihht :
•
Int ernkont rollforskri en
•
IK-akvakult ur
•
IK-vassdrag
•
IK-mat
•
Personopplysningsloven

SalM ar post ulat :
Jobben vår i dag er avgjørende for vår felles suksess.

Int ernkont roll
Int ernkont roll er dokument asjon av planlegging/ risikovurdering, gjennomføring, kont rollering/ t es ng, evaluering og
forbedring av arbeidsprosesser og syst emer iht . krav fra myndighet er og kunder mv.
Int ernkont rollen omfa er (men er ikke begrenset l) risikoområdene helse og personsikkerhet , arbeidsmiljø, t rygg mat ,
yt re miljø, skevelferd, rømming, omdømme, personvern og mat erielle verdier i bedri en (inkl. informasjonssikkerhet ).
St edfort redere, fullmakt er og event uelle andre ansvarsoppgaver er angi i de enkelt e s llingsinst rukser.

Ansvar og myndighet
Konsernsjef/ Dagligleder
SalMarASA

·
·
·
·
·
·
·

overordnet ansvar for innføring og samordning av de enkelt e virksomhet ers
int ernkont roll og informasjonssikkerhet .
Behandlingsansvarlig og ansvarlig for informasjonssikkerhet og vern av
personopplysninger i SalM ar ASA
Overordnet ansvar for at det nnes lst rekkelige ressurser for
oppre holdelse av god internkont roll og forsvarlig dri .
fast se er overordnede mål og følger opp handlingsplaner for int ernkont roll
og informasjonssikkerhet i konsernet
overordnet ansvar for risikokart legging i konsernet
pålegger sine underordnede ledere ansvar og oppgaver innenfor
int ernkont roll- og informasjonssikkerhet sarbeidet
har det overordnede ansvar for at virksomhet en e erlever det gjeldende
lovverket

https://eqs.salmar.no/cgi-bin/document.pl?pid=salmar&DocumentID=1887&UnitID=1008
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Konserndirekt ør/ Daglig
leder juridisk enhet (AS)
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·
·
·
·
·
·
·
·

COO/ CFO

·
·
·
·
·
·
·

Direkt ør kvalit et og HMS

·
·
•
·
·
·
·
·
·

ansvar for at sin divisjon e erlever og driver i henhold l gjeldende lovverk
Behandlingsansvarlig og ansvarlig for informasjonssikkerhet og vern av
personopplysninger i selskapet .
Overordnet ansvar for at det nnes lst rekkelige ressurser for
oppre holdelse av god internkont roll og forsvarlig dri i selskapet .
daglig ansvar for int ernkont roll og informasjonssikkerhet i sin divisjon,
herunder dokumentasjon og risikokart legging
fast se er mål og best emmer handlingsplaner for int ernkont roll i sin divisjon
gir god informasjon l alle ansa e om mål og handlingsplaner
går foran som et godt eksempel i oppfølging av handlingsplaner
pålegger sine underordnede ledere ansvar og oppgaver for int ernkont roll og
informasjonssikkerhet
ansvar for at sin divisjon e erlever og driver i henhold l gjeldende lovverk,
herunder at avdelingen har lst rekkelige ressurser for å ivaret a sine oppgaver
fast se er mål og best emmer handlingsplaner for int ernkont roll i sin divisjon
Har rollen Leder informasj onssikkerhet og leder SalMars sikkerhet st eam
Holde organisasjonen faglig oppdatert innen informasjonssikkerhet
Ansvar for området informasjonssikkerhet i beredskapsplan SalMar ASA
Lede og gjennomføre ledelsens gjennomgang, herunder foreslå overordnede
mål og st rat egi for informasjonssikkerhet
Pådriver for forbedringsarbeidet innenfor informasjonssikkerhet
ansvar for at sin divisjon e erlever og driver i henhold l gjeldende lovverk,
herunder at avdelingen har lst rekkelige ressurser for å ivaret a sine oppgaver.
Skal sikre over våking og gjennomføring av int ernkont roll e er bes lling fra
linjeledelse, herunder bist and l int erne revisjoner.
fast se er mål og best emmer handlingsplaner for int ernkont roll i sin divisjon
Er syst emeier for SalMars internkont rollsyst em, EQS.
Sikre et helhet lig int ernkont rollsyst em for SalMar.
Holde organisasjonen faglig oppdatert innen kvalit et , HMS og Tr ygg mat
Vedlikeholde beredskapsplan SalMar ASA for alle områder.
Lede og gjennomføre ledelsens gjennomgang, herunder foreslå mål og
st rat egi for områdene int ernkont roll kvalit et , HMS og t rygg mat
Pådriver for forbedringsarbeidet innenfor området .

https://eqs.salmar.no/cgi-bin/document.pl?pid=salmar&DocumentID=1887&UnitID=1008
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·
·
·
·
·
·
·

·

IT-sjef

·
·
·
·
·
·
·

Linjeledelse(Fabrikksjef/
Salgsdirekt ør/
Produksjons-direkt ør/
Regionleder/
Produksjonsleder/
Produksjonssjef/
Avdelingsleder/
Dri sleder, øvrige sjefer,
ledere og direkt ører)

·
·

·
·
·

·
·
·
·
·
·

Ansvar for at sin divisjon e erlever og driver i henhold l gjeldende lovverk,
herunder at avdelingen har lst rekkelige ressurser for å ivaret a sine oppgaver.
Fast se er mål og best emmer handlingsplaner for internkont roll i sin divisjon
Informere og gi råd om de forplikt elsene SalMar har e er
personvernlovgivningen.
Ved behov, gi råd om vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)
Samarbeide med Dat a lsynet og fungere som kont akt punkt for lsynet ved
spørsmål.
Ved behov, rådføre med Dat a lsynet .
Ta imot henvendelser fra de regist rert e om alle spørsmål kny et l
behandling av deres opplysninger, og om utøvelsen av re ghet ene de har i
henhold l personvernforordningen.
Lede og gjennomføre ledelsens gjennomgang, herunder foreslå mål og
st rat egi for områdene personvern (inkl. DPIA), psykososialt arbeidsmiljø og
oppfølging av sykefravær.
ansvar for at sin divisjon e erlever og driver i henhold l gjeldende lovverk
Påse at aksept abelt nivå for informasjonssikkerhet overholdes.
Foreslår mål og best emmer handlingsplaner for int ernkont roll i sin divisjon
Et ablere og vedlikeholde SalMars int ernkont roll for informasjonssikkerhet .
Holde organisasjonen faglig oppdatert innen informasjonssikkerhet og bidra
l e erlevelse
Vedlikeholde beredskapsplan for området informasjonssikkerhet
Delt a i int ern revisjon iht . prosedyre.
ansvar for at sin avdeling/ lokalit et drives innenfor det gjeldende lovverket
t ar for seg og følger opp ansvar og oppgaver innenfor int ernkont roll- og
informasjonssikkerhet sarbeidet på lik linje med andre vedkommende har
ansvar for
ansvar for at medarbeidere blir informert og opplært i de arbeidsområder og
oppgaver som er relevant e for s llingen
leder kart legging av risiko i sin avdeling
innhent er råd og erfaringer fra ansa e, faggrupper og fra verne- og
helsepersonale om forhold i si ansvarsområde. Følger opp med utarbeidelse
av lokale mål, handlingsplaner og lt ak
ansvar for gjennomføring av vernerunder iht . gjeldende int erne prosedyrer
regist rerer/ behandler avvik og iverkse er ltak
Varsler hendelser iht . enhet ens varslingsplan
Vedlikeholde enhet ens beredskapsplan
Ansvarlig for fysisk sikkerhet og lgang ved sin avdeling/ lokalitet ,
(skallsikring, kont roll på fysiske og elekt roniske nøkler, koder o.l.)
Syst emeier for manuelle arkiv ved sin avdeling/ lokalit et

https://eqs.salmar.no/cgi-bin/document.pl?pid=salmar&DocumentID=1887&UnitID=1008
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Arbeidst aker/ bruker
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·
·
·

·

Hovedverneombud

·
·
·

·
·

Verneombud

·

·
·

Hoved- llitsvalgt e/
Tillitsvalgt e

·
·
·

·
·

Arbeidsmiljø-utvalget
(AMU)

·
·
·
·
·

Bedri shelse-tjenest e

·
·
·

skal følge alle relevant e lover og forskri er, int erne best emmelser og
prosedyrer som er fast sa for akt uelle arbeidsoperasjoner og arbeidsst ed
skal ak vt bidra i det daglige int ernkont rollarbeidet og stø e opp om de mål,
handlingsplaner og lt ak bedri en har sa seg
rapportere avvik/ forhold som har bet ydning for helse og personsikkerhet ,
arbeidsmiljø, t rygg mat , yt re miljø, skevelferd, rømming, omdømme,
personvern og mat erielle verdier i bedri en, inkludert informasjonssikkerhet .
skal ak vt bidra l forbedringer og et posi vt arbeidsmiljø
ansvar for å samordne verneombudenes virksomhet
skal ivareta arbeidstakernes int eresser i saker som angår arbeidsmiljø
skal se l at virksomhet en er innre et og vedlikeholdt og at arbeidet blir
u ørt slik at hensynet l arbeidstakernes sikkerhet , helse og velferd er
ivaret a i samsvar med arbeidsmiljøloven
organisere vernerunder
får opplæring og nødvendig d l å engasjere seg i HMS-arbeidet
følge opp det daglige HMS-arbeidet i si verneområde i bedri en og
rapport ere forhold av bet ydning for HMS ent en l arbeidstaker eller
arbeidsgiver
får opplæring og nødvendig d l å engasjere seg i HMS-arbeidet
skal delt a på alle vernerunder i si verneområde i samarbeid med
avdelingsleder. Avdelingsleder er ansvarlig for gjennomføring av vernerunde.
Verneombudordningen i SalMar
skal ivareta arbeidstakernes int eresser i saker som angår arbeidsre slige
forhold og arbeidsmiljø
skal ak vt bidra i det daglige int ernkont rollarbeidet
rapportere avvik/ forhold som har bet ydning for helse og personsikkerhet ,
arbeidsmiljø, t rygg mat , yt re miljø, skevelferd, rømming, omdømme,
personvern og mat erielle verdier i bedri en
skal ak vt bidra l forbedringer og et posi vt arbeidsmiljø
får nødvendig d l å engasjere seg i llit svalgt-arbeidet
Bedri en skal ha AM U iht . arbeidsmiljøloven.
AMU har likt ant all represent ant er fra både arbeidsgiver, arbeidst aker og
verne- og helsepersonell.
Lederen for ut valget velges vekselsvis av arbeidsgiver og arbeidstakernes
represent ant er.
skal som samarbeidsorgan overvåke virksomhet ens arbeidsmiljø- og
sikkerhet sarbeid.
Hovedverneombudene skal være en del av AMU som arbeidst akers
represent ant . AMU
Bedri shelset jenest en skal bist å arbeidsgiver med å skape et godt og
forsvarlig arbeidsmiljø.
Bedri shelset jenest en skal også gjennomføre kart legginger og ltak iht .
BHT’s formål og vår kravspesi kasjon for BHT’s arbeid i bedri en.
Oversikt over Bedri shelset jenest er i SalM ar
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Dokument «Ansvar og myndighet internkontroll», ID 1887 - EQS

·
·
·

Syst emeier

·
·
·
·

Dagligansvarlig/
superbruker

·
·
·
·
·

Informasjonssikkerhetst eam

·
·

·
·

Dat abehandler

•

Skal sikre at bedri ens egenbesky else mot uønskede hendelser er ivaret a
på en lfr edss llende måt e.
skal verne liv, helse, miljø og mat erielle verdier.
Indust rivernplanen ligger i elekt ronisk i st yringssyst emet . Beredskapsplan
for SalMar AS- Innovamar
Hovedansvarlig for et konkret syst em/ applikasjon
Best emmer hvilke brukere/ roller som skal ha ulike t yper lganger l
dat aene i syst emet .
Hovedansvarlig for ivaret akelse og behandling av personopplysninger i
syst emet
Overordnet ansvar for int ernkont roll av systemet , herunder dokumentasjon,
avvikshåndt ering, gjennomføring av risikovurderinger, iverkse else av ltak,
gjennomføring av DPIA (risikoanalyse), mv.
Ansvarlig for u øring av oppgaver og lt ak, og har ansvaret for
implement ering av beslut ninger fa et av syst emeier
Utarbeider og holder oppdat ert oversikt over brukere, re ghet er og
lganger
Administ rerer brukere, re ghet er og lganger
Informerer brukere ved endringer i syst emet , gir opplæring og brukerst ø e
(1. linje support ) iht . syst emet s funksjonalitet
Dokument erer syst emet med lhørende int ernkont roll iht . gjeldende
prosedyrer for dokument asjon og informasjonshåndt ering
Det er et ablert et overordnet informasjonssikkerhet st eam.
Best år av Leder informasjonssikkerhet (leder), IT-sjef (serveransvarlig),
st edlig ansvarlig for fysisk sikkerhet (skallsikring), plassansvarlig (ansvar for
manuelle arkiv), Direkt ør Kvalit et / HMS (int ernkont roll) og Direkt ør HRM
(personvernansvarlig).
Sikkerhet st eamet møt es 2 ganger årlig og ellers ved behov.
Gruppens medlemmer skal
o st ø e Leder informasjonssikkerhet i arbeidet med
informasjonssikkerhet og personvern
o St ø e linjeledelse i arbeidet med informasjonssikkerhet og vern av
personopplysninger
o bidra l å holde organisasjonen faglig oppdat ert innen
informasjonssikkerhet og personvern
IT-avdeling eller ekst erne part nere (leverandører, eksterne konsulent er,
samarbeidspart nere) som behandler personopplysninger på vegne av SalMar,
plikt er å følge relevant e lover og forskri er samt interne best emmelser og
prosedyrer. I llegg må ekst erne part nere undert egne dat abehandleravtale
inkludert t aushet serklæring.
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Miljø - overvåkning og registreringer
Gyldig fra: 20.05.2020
Revisjonsfrist: 20.05.2021

Revisjon: 1.7
ID: 3540

Krav:
•

Sikre st andardisert måling av miljøparamet ere på sjø og st andardisert regist rering av miljøparamet ere i Fish Talk
(FT)

•

Akvakult urdri sforskri en §22

•

ASC Salmon St andard

Inst ruks:
Operasjon
Måling av oksygen, t emperatur, salinitet, str øm og sikt edyp

Ansvarlig
Fôroperat ør/ lokalit et

1.
2.

Oksygen, t emperat ur og siktedyp skal måles og loggføres daglig på lokalit et snivå.
Dersom lokalit et en har merder med luseskjørt skal oksygen logges kon nuerlig i
minimum 2 merder.
3. Salinit et skal måles daglig hvis lokalit et en er ferskvannspåvirket ( ordlokalit et ).

Overvåkning og registr ering av miljøparamet ere
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

Oksygenloggen kont rolleres før oppstart av fôring på morgenen, spesielt med
fokus på hvordan oksygenverdier har vært gjennom na en.
Oksygenloggen skal følges opp gjennom hele fôringsdagen.
Dersom oksygenmet ning når angi e grenseverdier inne i not a skal varsling og
lt ak iverkse es iht Beredskapsplan ma isk (se også bakgrunnsfane for
grenseverdier, og forslag l lt ak).
For oksygen er det råvann målt på 5 meter utenfor merd som skal regist reres
sht alk. Miljøparametere målt kl. 12.00 regist reres.
For ASC-lokalitet er kreves det loggføring av oksygen 2 ganger pr dag (mellom kl.
06 - 09, og mellom kl. 15 – 18)
Ved bruk av Real sh si web-baserte miljøregist reringssyst em skal
miljøsensorene navnse es. Spesielt vik g er angivelse av merd nr, dybde og
SalM ar si unike skegruppenavn:
a. Måler verdier i Nort ec visualiseres med følgende farger.
i. 5 met er inne i not = rød
ii. 12 met er inne i not = blå
iii. 5 met er ut enfor not = grønn
Dersom sikt edyp er under 5 meter eller sken viser adferd som t yder på
algepåvirkning på lokalit et eller nabolokalit et er, følg beskrivelse «Varslingsru ner
ved siktedyp under 5 met er» i Beredskapsplan ma isk .

https://eqs.salmar.no/cgi-bin/document.pl?pid=salmar&DocumentID=3540&UnitID=1008
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Operasjon
Måleposisjonermiljøparamet ere

Ansvarlig
Dri sleder

11. Oksygen (% oksygenmet ning) skal måles på minimum t o posisjoner pr lokalit et på
5 met ers dyp.
a. Inne i not :
Skal måleren plasseres minimum 3 met er fra not vegg i den not a/ de
nøt ene der risikoen for lave oksygennivåer er st ørst (faglig vurdering mht
lokale st rømforhold og biomasse).
b. Inne i not med luseskjørt :
I llegg l punkt a skal oksygen måles og logges døgnkon nuerlig i
minimum 2 merder, på 5 og 12 met ers dyp ved bruka av luseskjørt .
c. Ut enfor not :
Det må velges en posisjon ut enfor not som sikrer at vi måler reelt råvann
og ikke «brukt » produksjonsvann fra merdene. For eksempel ved åt e
eller fort øyningsbøye.
d. Ved y ng av sk skal ikke målerne y es, men forbli i samme
posisjon/ merd. Husk å endre/ oppdat ere navn på skegruppe jmfr pkt 9.
12. Temperat ur (°C) skal måles på 5 met er.
13. Sikt edyp (met er) måles med sikt eskive på én posisjon ut enfor not a som er minst
påvirket av oppdre sak vit eten
14. St røm (cm/ s) måles på én posisjon, fort rinnsvis oppst røms for anlegget .
15. Forskjeller i salinit et ut enfor og inni luseskjørt hvor bobleanlegg beny es kan bli
st ore. De e kan føre l at skjørt et presses innover i not a pga. salinit et sut ligning,
og not og merd deformeres. Hvis de e skjer: Kont roller salinit et på 1,5 met ers
dybde ut enfor skjørt et , vurder lt ak som reduksjon av ow fra bobleanlegget
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Uttak av vannprøver for algeovervåkning
Gyldig fra: 31.03.2020
Revisjonsfrist: 31.03.2021

Revisjon: 1.2
ID: 4356

Operasjon

Nå r va n n p r ø ve r fo r a l ge o ve r vå k n i n g s k a l t a s
1.

U
a.
b.
c.
d.

Ansvarlig
Dri sleder

ak av vannprøver t as eksempelvis ved:
Mist anke om algeoppblomst ring i sjøen eller generell overvåkning
Dårlig sikt edyp og unormal a erd på sk
I forkant av avlusningsoperasjoner (spesielt H2O2)
Ved behov

For spørsmål, t a kont akt med:
o Fiskehelsesjef biologi eller Fagleder Fiskehelse SalM ar Farming segment .

Ut t a k a v va n n p r ø ve r fo r a l ge o ve r vå k n i n g

Dri sleder

2.

Bruk vannprøvehent er for å komme under vannover at a. Det burde hent es vann fra minst
t o forskjellige dyp (øvre og nedre). Algeoppblomst ring vil i all hovedsak skje i de øvre
vannmassene.
3. Overfør vann l vannprøve aske (500 ml er st ort se nok). Det går nt å bruke en t om
brus aske, så lenge den er godt skyllet på forhånd (se SINTEFAlgeover våkingsskjema for
mer info).
4. Oppbevar prøven kjølig. Pakk den inn i fuk g avispapir. Pakken merkes med algevarsling og
sendes med ekspress over na l:
SINTEFFiskeri og havbruk
Bra ørkaia 17 c
7010 Trondheim

https://eqs.salmar.no/cgi-bin/document.pl?pid=salmar&DocumentID=4356&UnitID=1008
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Renhold av not
Gyldig fra: 07.01.2021
Revisjonsfrist: 07.01.2024

Revisjon: 3.0
ID: 1345

Kr a v :
Sikre god vannkvalit et , ivaret a skevelferd og rense skfunksjon, samt unngå rømming iht
akvakult urdri sforskri ens §22, 23 og 37.
Overholde best emmelser i ASC-ser sering.

Sa l Ma r p o s t u l a t :
Jobben vår i dag er avgjørende for vår felles suksess

In s t r u k s :
Operasjon

Planlegging

Ansvarlig
Dri sleder

1. Selskapet som vasker nøter skal være vurdert og godkjent iht . Vurdering av
kri ske leverandører
2. Kvart alsvis utarbeides spyleplan for nøt er pr region sammen med
t jenest eleverandør.
3. Alle nøt er skal sjekkes for groe daglig under Runde på ring , og hver uke under
ukent lig kamerakont roll. De e dokument eres som ukent lig sjekkpunkt i
Kont rollskjema runde på ring.
4. Renholds lt ak skal iverkse es ved groenivå i kat egori 1 (ref. best e praksis). De e
gjelder hele året .
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Operasjon

Gjennomføring og dokument asjon

Ansvarlig
Dri sleder

5. Båt skal følge krav l vask og desinfeksjon før ankomst lokalitet , i henhold l
Båt anløp og biosikkerhet . For spylebåt er er det særdeles vik g at det
gjennomføres grundig rengjøring og desin sering av spylerigger, inkludert
sjøvannsinnt ak, pumper og slanger.
6. Nøt ene skal vaskes med belt eløse vaskerigger.
7. Vasking av not skal gjennomføres på en skånsom måt e slik at laks, rense sk eller
not ikke blir skadet .
8. ASC-ser sert e lokalit eter som har nøt er med kobberimpregnering kan spyles
dersom spylet rykket er maks 100 bar.
9. Brukes e erkont roll av not for å dokumentere gjennomført inspeksjon av not ,
skal de e u øres og dokument eres iht . Inspeksjon og ut bedring av nøt er
10. Det skal skrives spylerapport som skal inneholde:
a. Type oppdrag
b. Bekre else på kont roll av spylerigg i forkant av not spyling
c. Bekre else på vask og des (evt . vet erinæra est )
d. Forrige besøkt e lokalit et .
e. Trykk brukt under vask.
f. Merdnummer, Not-id og ring-id
g. Gradering av begroing på vegg og bunn i nota før spyling (0 -3)
h. Ca ant all død sk i nota.
i. Evt fremmede art er i nota.
j. Beskrivelse av event uelle avvik på not , luseskjørt og annet ut st yr. Dersom
st ore avvik på not oppdages, skal de e varsles umiddelbart l lokalit etens
dri sleder.
11. Rapport ene sendes l lokalit et ens dri sleder. Har selskapet som spyler egne
webløsninger for rapport er kan disse beny es. Videooppt ak av vasking skal
nnes dersom inspeksjon av not er u ørt sam dig.
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Dødfisk - Håndtering og varsling, matfisk
Gyldig fra: 19.11.2020
Revisjonsfrist: 19.11.2021

Revisjon: 3.1
ID: 1288

K r av :
•
•
•
•
•
•

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

In s t r u k s :
Op er as j o n

Gjennomføring
1.
2.
3.
4.
5.

A n s v ar l i g
Operatør

Dødeligheten skal kontrolleres og døde akvakulturdyr skal tas ut av
produksjonsenheten minimum daglig. Fjerning av døde akvakulturdyr
kan unnlates når det er åpenbart unødvendig.
Svimere skal plukkes fortløpende.
Alle svimere avlives etter godkjent metode jf. Avliving og
destruksjon av fisk ved overdose av bedøvelse, evt. slag mot hode for
laksefisk.
Dødfiskbeholdere skal være merket «Dødfisk».
For ensilering følg Ensilasje- produksjon og håndtering

Registrering

Operatør

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.

1/ 3

Dokument «Dødfisk - Håndtering og varsling, matfisk», ID 1288 - EQS

Op er as j o n

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.

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.

A n s v ar l i g
Driftsleder

Driftscontroller i
regionen varsler
mattilsynet.

12 -14
Fagleder fiskehelse

15
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.
Massedød

Driftsleder

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.

2/ 3

Dokument «Dødfisk - Håndtering og varsling, matfisk», ID 1288 - EQS

Op er as j o n

Avliving/destruksjon

A n s v ar l i g
Driftsleder

av fisk

20. Gjennomføres iht. prosedyre

Avliving og destruksjon av fisk

Avviksføring dødelighet

Operatør/driftsleder

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

Avviksføring settefiskrelatert dødelighet

Driftsleder

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 t i l t ak 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
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Veterinær Helseplan SalMar ASA
Gyldig fra: 19.02.2020
Revisjonsfrist: 18.02.2021

Revisjon: 1.13
I D: 3296

Hel seplan – SalM ar ASA
Dokument et er ut arbeidet i henhold l norske forskri er for skehelsekont roll, SalMars egne krav, GLOBALGAP og ASC.
Revidert per 18.10.2018.

1.0 Helseplanen gj elder for alle lokalit et er og se e skanlegg lhørende følgende selskap i SalMar ASA
1.1 Rauma St am sk AS
1.2 SalMar Farming AS
1.3 SalMar Nord AS
1.4 SalMar Se e sk AS
List e over ser

sert e Globalgap lokalit et er/ se e skanlegg: Viser l Globalgap ser

List e over ASC ser

kat for gjeldende produksjonsår.

sert e lokaliteter: Viser l SalMars int erne side for oppdat ert list e

2.0 SalM ar ASA kjøper inn skehelse/ vet erinært jenest er fra følgende ekst erne selskap som har forplikt et seg l å ha lest , forst å og følge denne
helseplan:

Fi skehel se/ Vet eri nært j enest e

Adresse

Tel efon

Til kny et selskap

Geogra sk område

Dat o og si gnat ur Fi skehel se/
Vet erinært j enest e

3.0 Int ern skehelsekompet anse I SalM ar ASA
Navn

Selskap

S l li ng

Ti el

Tel efon

Marianne Halse

SalMar Farming

Fiskehelsesj ef

Fiskehelsebiolog

99153445

Arne Gu vik

SalMar Farming

Leder fôr og analyse

Fiskehelsebiolog

99239801

Tone Ingebrigt sen

Salmar Farming Nord

Fagleder Fiskehelse Nord

Fiskehelsebiolog

95005452

Geir Schriwer

Salmar Farming MIdt

Fagleder Fiskehelse Midt

Fiskehelsebiolog

92242132

Ingrid Moan

Salmar Se e sk

Fagleder Fiskehelse Se e sk

Fiskehelsebiolog

98067966

Ove Mar n Grønt vedt

SalM ar Se e sk

Produksjonsleder

Fiskehelsebiolog

95933109

St ein Roar Ernst sen

SalM ar Se e sk

Dri sleder

Fiskehelsebiolog

41212144

4.0 Helsekont roll
4.1 Ant al l besøk per år
4.1.1 Ma isk: minimum 12 hvis over 1 mill sk, 6 besøk hvis under 1 mill sk
4.1.3 Se e sk: minimum 12
4.1.4 St am sk sjø: minimum 12
4.1.5 St am sk land: månedlig når det er sk på land, alle st rykedager, kont roll e er endt st rykesesong
4.2 Vet eri nærbesøk i Sal Mars anl egg skal omfa e:
4.2.1 Oppdat ering på dri smessige endringer siden forrige besøk ved int ervju av dri sleder eller ansvarlig ansa
4.2.2 Inspisere alle enhet er (eller et risikobasert ut valg) for event uelle synlige t egn på sykdom ell er velferdsmessige problemer
4.2.3 Diagnos sk undersøkel se av relevant skemat eriale (event uelle svimere, sk med skader eller avvik eller fersk død sk)
4.2.4 S lle diagnoser og anbefale lt ak (evt . medikament ell behandling)
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4.2.5 Gjennomgang og kvalit et ssikring av anlegget s dri sregist reringer (ant all død sk, regist rert e underliggende dødsårsaker, luseregist reringer, miljøparamet ere,
obduksj onskont roll på st am sk)
4.2.5.1 Underliggende dødsårsaker som kan beny es er l enhver d list et i Fish Talk.
4.2.6 Informere og bist å med opplæring av anlegget s personell om relevant e emner innen helse, forebyggende helsearbeid, akt uelle sykdommer, bruk av legemidler
4.2.7 Påpeke evt . skevelferdsmessige forhold som kan forbedres, og bidra konst ruk vt l å nne gode løsninger
4.2.8 E er besøket skriver veterinæren / skehelsebiologen en besøksrapport innen 10 dager
4.2.8.1 Mo akere av denne rapport en de neres e er avtale mellom fagleder skehelse og de respek ve helset jenest er.
4.2.8.2 Besøksrapport en arkiveres på den enkelt e lokalit et
4.2.8.3 Tilsynsvet erinær skal varsle dri sleder og ledelsen i selskapet munt lig og via e-post ved funn av meldeplik ge sykdommer eller ved funn som i st or grad (vil)
påvirke(r) selskapet s økonomi og/ eller skens velferd.
4.2.9 Særskilt e gj øremål/ hel seundersøkelser som skal gjennomføres på hhv. se e sk- og ma iskanleggene.

5.0 Forebyggende helse lt ak
5.1 All e ansa e skal i al le arbei dsoperasj oner arbeide for å st yrke skens helse, forebygge sykdom og l i del se hos sken i anlegget
5.2 Smi esi kri ngs lt ak gjennomføres ved å unngå smi efarl ig kont akt mell om generasjoner, med andre oppdre sanlegg ell er vil l sk i den grad det er muli g
5.3 Fi sken skal leve i vann av en sli k kval it et at sken får gode levekår, og ikke st år i f are f or å bl i påført sykdom ell er unødig li delse
5.4 Det skal vaksineres med vaksiner godkj ent av SLV:
5.4.1 Laks: furunkulose, vibriose, kaldt vannsvibriose og vint ersår. Yersinose, IPN, ILA, ERM og PD e er en risikovurdering i hvert enkelt lfelle.
Ørret : Furunkulose, vibriose, kaldvannsvibiose, vint ersår, IPN, ERM og PD e er en risikovurdering i hvert enkelt lfelle
5.5 Det skal gjennomføres ru nemessi ge parasi kont roll er sl ik at parasi nfest asj oner kan behandles før de gi r skade el ler li del se på sken

6.0 Tilt ak for å oppre holde god skevelferd
6.1 Fi skevelferdskurs.
6.1.1 Alle ansa e som arbeider med levende sk skal ha gjennomgå

skevelferdskurs senest e år e er anse else.

6.2 Avl iving av sk (svimere, syk sk, sk l prøvet aking)
6.2.1 Svimere, syk sk, l prøvet aking
6.2.1.1 Fisk avlives ved overdose bedøvelse ( sken ernes ikke fr a bedøvelsen før alle t egn på liv er opphørt ) evt . ved slag mot hode. Fisk som tas ut for prøvet aking
skal først slås eller bedøves før de bløgges.
6.2.2 Slak ng
6.2.2.1 Er regulert i egne prosedyrer på slakt eriet
6.3 Smolt kont roll
6.3.1 Det skal ikke sjøse es sk ut en at den er dokument ert sj øvannst olerant , jfr. egne prosedyrer.
6.4 Te het
6.4.1 Te het i kar eller merder skal ikke overskride de krav som akvakult urdri sforskri en s ller.
6.5 Sul ng
6.5.1 Fisken skal sult es i henhold l egne best emmelser i SalMars kvalit et shåndbok.
6.6 Vannkval it et
6.6.1 Vannkvalit et skal sikres i henhold l egne prosedyrer.
6.7 Håndt ering av sk
6.7.1 All sk skal håndteres på en slik måt e at den ikke påføres mekanisk skade eller unødig st ress.

7.0 Legemidler
7.1 Godkj ent e l egemi dl er l sk som kan beny es i SalM ar sine anlegg
7.1.1 List e over godkj ent e legemidler l sk er list et i vedlegg 2.
7.1.1.1 Terapeu ske midler; l medisinsk behandling av spesi kke sykdommer (lakselusmidler, bendelmarkmidler, an bakt erielle midler, midler mot sopp eller
parasi er)
7.1.1.2 Mi dler l forebyggende behandling eller ru nemessige prøveu ak, vaksiner, bedøvelsesmidler
7.2 Bruk av l egemidl er
7.2.1 Legemidler (medisiner) skal kun beny es når det er medisinsk indikasj on for bruk
7.2.2 Det er et mål at produksjonen skal foregå med et så lavt legemiddelforbruk som mulig.
7.2.3 Foregående punkt er skal ikke hindre bruk når de e er nødvendig av hensyn l sykdomsbekj empelse eller - kont roll, eller av hensyn l skevelferd
7.2.4 Alle legemidler skal rekvireres av vet erinær eller skehelsebiolog, og skal kun brukes e er avt ale med vet erinær eller skehelsebiolog
7.2.5 Rekvirering, lagring og bruk av legemidler skal være i henhold l gjeldende lover og forskri er
7.2.6 Kopi av resept skal lagres på anlegget og behandlingen regist reres elekt ronisk i Fish Talk.
7.2.7 Når sk medisinbehandles, får den en slakt ekarant ene som er fast sa for det enkelte legemiddel. Fisk skal ikke slakt es før all karant ene er ut l øpt .
7.2.7.1 For økologisk produksjon er slakt ekarant ene 2 x fast sa slakt efr ist .
7.2.7.2 Anlegget skal se e opp skilt ” M edisinering pågår ” som henger karant eneperioden.
7.3 Behandl inger som gj ennomføres ru nemessi g:
7.3.1 Bedøvelse: Alle legemidler i kategorien «Anest et hic» i Se e skanlegg
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7.3.2.Bedøvelse: Alle legemidler i kat egorien «Anest et hic»; i ma iskanlegg, i forbindelse med luset elling, vekt prøve, avlivning av syk eller skadet sk.
7.3.3 Seda ve: All e legemidler i kat egorien «Anest et hic» under st ryking på st am skanlegg
7.3.4 Vaksinering se e skanlegg (vaksiner som kan beny es)
7.3.4.1 AlphaJect Micro 6
7.3.4.2.1 Aeromonas salmonicidae subsp. Salmonicida, List onella (Vibrio) anguil larum serot ype O1, List onella (Vibrio) anguillarum serot ype O2, Vi brio
salmonicida, Morit ella viscosa, Infeksiøs pankreasnekrose virus (IPN)
7.3.4.3 Pen um Fort e Plus
7.3.4.3.1 Aeromonas salmonicidae subsp. Salmonicida, List onella (Vibrio) anguil larum serot ype O1, List onella (Vibrio) anguillarum serot ype O2, Vi brio
salmonicida, Morit ella viscosa, Infeksiøs pankreasnekrose virus (IPN)
7.3.4.4 Aquavac PD7
7.3.4.4.1 Aeromonas salmonicidae subsp. Salmonicida, List onella (Vibrio) anguil larum serot ype O1, List onella (Vibrio) anguillarum serot ype O2, Vi brio
salmonicida, Morit ella viscosa, Infeksiøs pankreasnekrose virus (IPN), Salmon pancreas disease virus (SPDV)
7.3.4.5 IPN oral
7.3.4.5.1 Infeksiøs pankreasnekrose virus (IPN)
7.3.4.6 Flavo M ono Dip
7.3.4.6.1 Flavobact erium psycrophilium
7.3.4.7 AquaVac ERM oral
7.3.4.7.1 Enteric redmout h disease
7.3.4.8 AquaVac 6
7.3.4.8.1 Aeromonas salmonicidae subsp. Salmonicida, List onella (Vibrio) anguil larum serot ype O1, List onella (Vibrio) anguillarum serot ype O2, Vi brio
salmonicida, Morit ella viscosa, Infeksiøs pankreasnekrose virus (IPN)
7.3.4.9 AJm1 PD
7.3.4.9.1 Salmon pancreas disease virus (SPDV)
7.3.4.10 AD ERM Salar
7.3.4.10.1 Ent eric redmout h disease
7.3.4.11 Evt . fort løpende godkjent e aut ogene vaksiner
7.3.4.12 Evt . vaksiner kny et l godkj ent e vaksineforsøk
7.3.5 Vaksinasjonsprosedyrer (se e sk):
7.3.5.1 Prosedyrer og skjema: henviser l prosedyrer for se e sk
7.3.5.2 Vaksineringen gjennomføres av innleid personell eller med maskin, e er prosedyrer som er godkjent av skehelset jenest e og SalMar i samarbeid.
7.4 Behandl inger mot ekt oparasi er:
7.4.1.Se e sk
7.4.1.1 Ved påvisning av ”cos a” eller andre pat ogene ekt oparasi er kan akt uelle kar behandles med formalinbad. Behandli ng / dosering skal være iht .
bruksanvisning i resept og vedlegg «behandling med formalin i se e skanlegg».
7.4.1.2 Sikkerhet sut st yr (gassmaske, heldekkende bekledning, hansker) skal beny es, og det skal sørges for god ven lering / lu ing ved innendørs behandling
7.4.2 Ma isk:
7.4.2.1 Indikasjon for behandling: grenseverdier i henhold l lakselusforskri en av 05.12.2012:
7.4.2.1.1 Ant all voksne hunnlus (med og ut en eggst renger) skal ikke overs ge 0,5 på noe dspunkt og 0,2 for lokalit et er som har grønn konsesj on og
konsesjoner ldelt 5 % vekst i MTB
7.4.2.1.2 Kliniske sympt omer på luseskader for sken (fort rinnsvis nylig sjøsa

sk) og ved høye nivåer sko elus

7.5 Ti lt ak ved overskri delse av rest konsent rasjon l egemi ddel
7.5.1 Hvis rest er av legemidler over MRL blir påvist i laks i et av SalM ar ASA sine anlegg ved int ernkont roll, håndt eres de e e er int erne prosedyrer i kvalit et ssyst emet
7.5.2 Hvis rest er av legemidler over MRL blir påvist i laks fra SalM ar av kunde eller myndighet , skal SalMar samle kunden, produsenten, skehelset jenest en og Ma lsynet l
en ut redning av hva som kan være årsak el ler forklaring. Par et holdes lbake inn l videre, henviser l egen prosedyre for lbakekalling av produkt er.

8.0 Skadedyrkont roll
8.1 Fel ler og åt est asj oner
8.1.1 Skadedyrbekj empelse kan gjennomføres av anlegget s personell, med klappfeller eller åt e.
8.1.2 Åt e skal lagres i låst kjemikalieskap, og produkt dat ablad skal foreligge.
8.1.3 Åt e skal kun legges ut skjult i lukkede åt est asjoner hvor uvedkommende ikke har lgang.
8.1.4 Det skal føres regelmessig lsyn med feller og åt est asj oner, og all ak vit et skal føres i egen logg.

9.0 Varslingsplikt
9.1 M assedød og forøket dødel ighet
9.1.1 Dri sleder på se e sk- eller ma iskanlegg skal varsle Ma lsynet i henhold l Akvakult urforskri en § 13 og følge fell es beredskapsplan ved sykdom og massedød, og
lokalit et sspesi kk varslingsplan.
9.1.2 Dri sleder skal sam dig varsle Fiskehelse- / vet erinært j enest en for ut redning av årsak
9.1.3 Regionleder eller fagleder skehelse skal varsle omkringliggende anlegg gjennom lhørende skehelsene verk hvis de mener det er nødvendig
9.2 Behandl ingssvi kt ved medi kament el l behandl ing
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9.2.1 Dri sleder skal e er konsult asjon med Fiskehelse- / vet erinært j enest en, varsle ma lsynet ved svikt ende e ekt ved legemiddelbehandling av skepopulasjoner i SalMar
ASA sine anlegg..
9.2.2 Fiskehelse- / vet erinært jenest en skal varsle dri sleder og beskrive slike funn i besøksrapport en samt anmerker meldeplikt i eget skjema «evaluering av
behandlingse ekt ». Sendes l dri sleder, regionleder og produksjonskoordinat or. Sist nevnt e rapport erer via Al nn.no..
9.3 Lus med redusert følsomhet for l egemidler i føl somhet st est er
9.3.1 I de lfeller det avdekkes lusepopulasjoner som viser redusert følsomhet for noen av de godkj ent e legemidlene mot lus, skal Fiskehelse- / veterinært jenest en anmerker
meldeplikt i egen rapport for følsomhet st est , presisere slike funn i besøksrapport en og bemerke at de e skal meldes l M a lsynet .
9.3.2 Dri sleder er ansvarlig for å varsle Ma lsynet
9.4 Funn av meldepl ik ge sykdommer og redusert skevelferd
9.4.1 Fiskehelse- / vet erinært jenest en skal varsle M a lsynet og lhørende skehelsene verk ved funn av meldeplik ge sykdommer
9.4.1.1 OIEs skesykdomslist e nnes her: h p:/ / www.oie.int / animal-healt h-in-t he-world/ oie-list ed-diseases-2017/
9.5 Fi skehelse-/ vet eri nært j enest en
9.5.1 St år e er avt ale med SalMar ASA fr i

l å melde alle forhold nevnt under «Varslingsplikt » l Ma lsynet e er at dri sleder og daglig leder i det akt uelle selskapet er

informert om samme forhold.
St ed, dat o:

_______________________________________________
Underskri SalMar ASA underskri
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Vedl egg 2: St at ement on medici nes and ot her chemi cal agent s used on sh
St at ement on medicines and ot her chemi cal agent s used on sh
This document summarizes medicines and ot her chemical agent s used on sh produced by SalMar ASA.
SalMar ASA has coopera ons wit h several sh healt h services. One of t heir responsibili t y are prescrip on of medicines in hat cheries and marine produc on sit es in SalMar.
Medicines are not available wit hout prescrip on from a Vet erinarian or Fish healt h biologist , and will only be used for t herapeu c purpose.
Any medicine or chemical agent used on sh (exposure by wat er or in feed) need t o be considered for food safet y and must be approved by Norwegian and European aut hori es.
Listed below are medicines and chemical agent s used on sh in Norwegian Salmon indust ry:
Agent

Name

Indi ca on M RL

Annex Link t o EMEA - MRL report s
w ww.ema.europa.eu/

Frequency Wi t hdraw
of

me

use i n
Sal Mar
f arms
Azamet hivos Azasure

Sea lice

Not

Annex h p:/ / www.ema.europa.eu/ ema/ index.jsp?curl=pages/ includes/ document / document _det ail.jsp? Occasional- 10 day

needed

II

webCont ent Id=WC500010779&murl=menus/ medicines/ medicines.j sp&mid=WC0b01ac058008d7ad only on

degrees

approval
Azamet hivos Salmosan vet Sea lice

Benzocaine
Bronopol

Benzoak vet
Pyceze vet

Not

Annex h p:/ / www.ema.europa.eu/ ema/ index.jsp?curl=pages/ includes/ document / document _det ail.jsp? Occasional- 24 hours

needed

II

Anaest he cNot
Fungal

webCont ent Id=WC500010779&murl=menus/ medicines/ medicines.j sp&mid=WC0b01ac058008d7ad only on
approval

Annex h p:/ / www.ema.europa.eu/ ema/ index.jsp?curl=pages/ includes/ document / document _det ail.jsp? Regularly 7 day

needed

II

Not

Annex h p:/ / www.ema.europa.eu/ ema/ index.jsp?curl=pages/ includes/ document / document _det ail.jsp? Rarely (on 500 day

infec ons needed

II

webCont ent Id=WC500010972&murl=menus/ medicines/ medicines.j sp&mid=WC0b01ac058008d7ad

degrees

webCont ent Id=WC500011118&murl=menus/ medicines/ medicines.j sp&mid=WC0b01ac058008d7ad eggs)

degrees

(eggs)
Cypermet hrin Bet amax vet

Sea lice

50 µg / kg Annex h p:/ / www.ema.europa.eu/ ema/ index.jsp?curl=pages/ includes/ document / document _det ail.jsp? Rarely
III

Delt amet hrin AlphaMax vet Sea lice

Emamec n

Slice vet

Sea lice
Sea lice

worms

webCont ent Id=WC500013614&murl=menus/ medicines/ medicines.j sp&mid=WC0b01ac058008d7ad only on
approval

5 day
degrees

1000 µg / Annex h p:/ / www.ema.europa.eu/ ema/ index.jsp?curl=pages/ includes/ document / document _det ail.jsp? Only on

340 day

kg

degrees

I

webCont ent Id=WC500013855&murl=menus/ medicines/ medicines.j sp&mid=WC0b01ac058008d7ad approval

100 µg / kg Annex h p:/ / www.ema.europa.eu/ ema/ index.jsp?curl=pages/ includes/ document / document _det ail.jsp? Regularly 175 day
I

Fenbendazol e Fenbendazole Tape

20 day
degrees

10 µg / kg Annex h p:/ / www.ema.europa.eu/ ema/ index.jsp?curl=pages/ includes/ document / document _det ail.jsp? RarelyI

Di ubenzuron Releeze vet

webCont ent Id=WC500013078&murl=menus/ medicines/ medicines.j sp&mid=WC0b01ac058008d7ad

Not

webCont ent Id=WC500014126&murl=menus/ medicines/ medicines.j sp&mid=WC0b01ac058008d7ad

degrees

Annex h p:/ / www.ema.europa.eu/ ema/ index.jsp?curl=pages/ includes/ document / document _det ail.jsp? Rarely

est ablished I

webCont ent Id=WC500094856&murl=menus/ medicines/ medicines.j sp&mid=WC0b01ac058008d7ad

500 day
degrees

for sh, 50
µg / kg for
mammals
Formaldehyde Formalin

Single cell Not
parasi tes needed

Florfenicol

Bact erial

Annex (No summary report included on websit e)
II

Regularly 500 day
(fresh
degrees
wat er)

Aqua or vet

1000 µg / Annex h p:/ / www.ema.europa.eu/ ema/ index.jsp?curl=pages/ includes/ document / document _det ail.jsp? Rarely

Floraqpharma infec ons kg

I

30 days

webCont ent Id=WC500014280&murl=menus/ medicines/ medicines.j sp&mid=WC0b01ac058008d7ad

medicat ed
feed
Hydrogen

- H2O2

peroxide

“ Chemco”

Sea lice

Not

Annex h p:/ / www.ema.europa.eu/ ema/ index.jsp?curl=pages/ includes/ document / document _det ail.jsp? Rarely-

needed

II

0 days

webCont ent Id=WC500014424&murl=menus/ medicines/ medicines.j sp&mid=WC0b01ac058008d7ad only on

- Int erox

approval

Paramoce 50
“AquaPharma”
Isoeugenol

AQUI-Svet .

Anaest he c6000µg/ kg Annex h p:/ / www.ema.europa.eu/ ema/ index.jsp?curl=pages/ includes/ document / document _det ail.jsp? Regularly 2 day
I

Met acaine

Finquel vet

(t ricaine)

M S222 vet

Met acain

Tricain

Anaest he cNot
needed

webCont ent Id=WC500106362&mid=WC0b01ac058008d7ad

degrees

Annex h p:/ / www.ema.europa.eu/ ema/ index.jsp?curl=pages/ includes/ document / document _det ail.jsp? Regularly 21 days
II

webCont ent Id=WC500015660&murl=menus/ medicines/ medicines.j sp&mid=WC0b01ac058008d7ad (fresh
wat er)

Pharmaq

Anaest he cNot
needed

Annex h p:/ / www.ema.europa.eu/ ema/ index.jsp?curl=pages/ includes/ document / document _det ail.jsp? Regularly 70 day
II

webCont ent Id=WC500015660&murl=menus/ medicines/ medicines.j sp&mid=WC0b01ac058008d7ad (fresh

degrees

wat er)
Oxolinic acid1 Oxolinic acid Bact erial 300 µg / kg Annex h p:/ / www.ema.europa.eu/ ema/ index.jsp?curl=pages/ includes/ document / document _det ail.jsp? Only on
medicat ed
infec ons
III
webCont ent Id=WC500015340&murl=menus/ medicines/ medicines.j sp&mid=WC0b01ac058008d7ad approval
feed

40 – 60
days,
depends
t emp.
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Praziquant el Praziquantel
**

Tape worm Not

Annex h p:/ / www.ema.europa.eu/ ema/ index.jsp?curl=pages/ includes/ document / document _det ail.jsp? Rarely

medicat ed

est ablished II for webCont ent Id=WC500015784&murl=menus/ medicines/ medicines.j sp&mid=WC0b01ac058008d7ad

feed

for sh,

500 day
degrees

sheep

not
needed for
sheep
Te ubenzuron Ekt obann vet Sea lice

1 Not

be used on ASC cer

500 µg / kg Annex h p:/ / www.ema.europa.eu/ ema/ index.jsp?curl=pages/ includes/ document / document _det ail.jsp? Only on
I
webCont ent Id=WC500015455&murl=menus/ medicines/ medicines.j sp&mid=WC0b01ac058008d7ad approval

96 day
degrees

ed sh

MRL = maximum residue level (for Salmonidae)
· Annex = Annex t o Council Regula on (EEC) no. 2377/ 90.
o Annex I = permanent est ablished (de ni ve) MRLs
o Annex II = MRLs considered not t o be needed for t he prot ec on of public healt h
o Annex III = provisional MRLs
o Annex IV = MRLs can not be est ablished, not t o be used on food producing animals
· * * Praziquant el is on annex II for sheep. MRLs can be ext rapolat ed for Salmonidae and ot her n sh species if a MRL exist s on muscle for anot her maj or species (Not e for guidance
on t he establishment of MRL for Salmonidae and ot her n sh – EMEA/ CUM P/ 153b/ 97 Final - Jan. 14t h 1998) wit h wit hdrawal me 500 day degrees.
· Vaccines have a general excep on fr om t he need for M RLs. Every sh is vaccinat ed once in t heir life me. Some sh groups are vaccinat ed t wi ce
Ot her medicinal agent s t han t hose list ed are not used.
Fish are not direct ly exposed t o ot her chemicals t han t hose list ed. Det ergent s and disinfect ant s are not t o be used direct ly on sh.
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Dokument «Hygieneinstruks», ID 1633 - EQS

Hygieneinstruks
Gyldig fra: 24.06.2020
Revisjonsfrist: 24.06.2021

Revisjon: 3.4
ID: 1633

Krav:
•

Alle ansa e skal ivaret a god personlig hygiene og ha rene arbeidsklær ihht Global GAP og SalMar-st andard.

SalM ar post ulat :
Vi bryr oss!

Inst ruks:
Operasjon

Ansvarlig

Hele arbeidsdagen
1.
2.
3.
4.

Handvask ved arbeidsdagens st art .
Handvask e er t oale besøk.
Rent arbeidsant rekk og fo øy lhørende avdelingen skal beny es under alt arbeid.
Handvask e er død skhandt ering. Påse ekst ra smi ehygiene ved død skhandt ering.
Tenk smi ebegrensning!
5. Handvask e er kjemikaliehandt ering.
6. Handvask e er handt ering av fôr. Jfr anbefaling fra fôrprodusenter.

Alle

Ved pauser
7.
8.
9.

Kjeledresser og arbeidssko t as av og henges opp.
Handvask både før og e er pause.
Spising gjøres på egnet mat rom/ pauserom.

Alle

Ved arbeidsdagens slu
10. Arbeidst øy t as av og henges opp på fast e plasser.
11. Ski ent arbeidst øy se es på vask.
12. Le ere lsmusset regnt øy, hansker og st øvler skylles og henges l t ørk.

Alle

Sår/Skader/Sykdom
13. Sår og ku skader skal være ldekket .
14. Dri sleder på anlegget skal varsles dersom ansa e har smi somme sykdommer slik
som in uensa, omgangssyke osv.

Alle

Røyking
15. Røyking kun på anvist st ed.

https://eqs.salmar.no/cgi-bin/document.pl?pid=salmar&DocumentID=1633&UnitID=1008
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Dokument «Hygiene og renhold på lokaliteten», ID 1302 - EQS

Hygiene og renhold på lokaliteten
Gyldig fra: 05.03.2020
Revisjonsfrist: 05.03.2021

Revisjon: 2.8
ID: 1302

Kr a v :
•
•

Minske risikoen for smi eoverføring. Relevant regelverk
Sikre SalM ar-St andard i forhold l hygiene, renhold, ryddighet og desinfeksjon.

In s t r u k s :
Operasjon

Klærog utstyr for ansa e og besøkende
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Ansvar lig
Alle

Alle lokalit et er skal ha lokalit et sspesi kke klær og fo øy for både ansa e og besøkende
Ingen personlige y erplagg eller sko/ st øvler skal beny es ved besøk fysisk på
merdkanten
Mannskap skal ha minimum 2 kjeledresser lgjengelig. Kjeledress skal vaskes st raks det er
nødvendig, og all d ved slu en av ski uke.
a. Alle kjeledresser skal være merket med SalMar-logo
b. Oljeklær og hansker skal all d være lgjengelig l alle
Alle lokalit et er skal ha eget se med klær, fo øy og verneut st yr l veterinær
Personlig arbeidsklær og verneut st yr skal oppbevares i garderobeskap på fr iuke og når
det ellers ikke er i bruk
Personlig hygiene: følg Hygieneinst ruks Hygieneinst ruks

Landbaser

Alle

7.

Hver lokalitet skal i ut gangspunkt et ha egen landbase. Dersom de e ikke er løselig må
sit uasjonen risikovurderes
8. Enlandbase skal fort rinnsvis være oppbygd med ren og uren sone
9. Teknisk Base/ Serviceavdeling skal i ut gangspunkt et ligge adskilt fra landbaser l
lokalit et er.
10. Landbase holdes r yddig og ren l enhver d

Flåt e

Alle

11. Dekk og kaldt lager (fórlager) holdes ryddig og ren l enhver d. Fórsøl ernes
umiddelbart
12. Alle sosiale og sanit ære rom holdes ryddige og rene l enhver d
13. Verkst ed og t ekniske rom holdes r yddige og rene innenfor det som er mulig/ vanlig for
slike rom l enhver d
14. Ved fórst øv og/ eller lekkasjer fra doseres skal det være oppsamling

Død skområde

Alle

15. Ringen spyles og rengjøres hver dag e er død skdraging
16. Ut st yr som har kont akt med død sk som for eksempel død skvugge, skal vaskes og
desin seres daglig.
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Båt er

Alle

17. Dekk holdes ryddig og rent l enhver d – hver dag
a. Tauverk og st ropper skal henges opp slik at det ikke er i kont akt med båt dekk.
18. Lokalit et sbåt er skal rengjøres ut vendig på skrog mellom generasjoner
19. Ved bruk av ballas ank skal denne desin seres dersom det er prak sk mulig.
20. Fly ng av båter mellom lokalit et er gjennomføres iht . Båt anløp og biosikkerhet
21. Fly ng av båter mellom lokalit et er skal all d loggføres.

Ekst erne båt er - servicebåt er, brønnbåt er, ensilasjebåt er, bunkers

Alle

22. Alle ekst erne båt er skal være rengjort i henhold l Båt anløp og biosikkerhet
23. Alle besøk/ ankomst av ekst erne båt er skal loggføres
24. Event uelle kont akt punkt mellom båt og kai/ åt e skal være rengjort og desin sert .

Avfallshåndtering

Dri sleder

25. Alle lokalit et er skal ut arbeide lokal avfallshåndt eringsplan som iden serer hvilket og
hvordan avfall håndt eres. De e gjelder alt avfall.
a. Avfall som kan ut gjøre en risiko for helse, miljø og sikkerhet , herunder brann-,
smi e-, kjemisk-, og annet farlig avfall skal være t ydelig iden sert og beskrevet
hvordan de e skal håndt eres.
b. Levering av farlig avfall skal leveres og deklareres ihht . avfallsforskri en kapi el
11.
26. Levering/ hen ng av avfall skal all d dokument eres, herunder kvi eringer fra mo aker.
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Dokument «Rengjøring og desinfisering av utstyr og båter, før flytting eller brakklegging», ID 1305 - EQS

Rengjøring og desinfisering av utstyr og båter , før flytting
eller brakklegging
Gyldig fra: 31.03.2020
Revisjonsfrist: 31.03.2021

Revisjon: 2.8
ID: 1305

Kr a v :
•
•
•

Sikre SalM ar-St andard i forhold l hygiene, renhold, ryddighet og desinfeksjon
Minske risikoen for smi eoverføring
Følge lokale sykdoms og soneforskri er, og hindre smi espredning inn l og ut fra våre anlegg ved å holde
oversikt over hvor båter og ut st yr har vært ihht forskri er om bekjempelse av ske- og skjellsykdommer.
Lokalit et en skal ha en dri splan og en plan for brakklegging i henhold l Akvakult urdri sforskri en.

•

In s t r u k s :
Operasjon

Ansvarli g
Dri sleder

Do k u m e n t a s jo n o g lo ggfø r in g:
1.

Ved overføring av åt e eller båt mellom t o lokalit eter skal
Kont rollskjema ved overføring av åt e eller Kont rollskjema ved
opplæring og overføring av båt f ylles ut . Det skal være en
represent ant fra hver lokalit et som fyller ut kont rollskjema sammen.
Avsenderlokalitet er ansvarlig for at avvik som avdekkes blir ut bedret ,
og må st å for kost nadene av disse ut bedringene.
2. For annet ut st yr skal skjema Overføring av ut st yr mellom
lokalit et er - l u ylling fylles ut av avsender og sendes l mo aker av
ut st yret . De e gjelder også ut st yr som sendes l Teknisk avdeling.
3. Alle båt er, med unnt ak av fôrbåter, skal før ankomst lokalit et levere
eller sende over egenerklæring ved båt anløp, i llegg l
vet erinæra est hvor de e kreves. De e arkiveres på lokalitet .
4. Ved mangler eller brudd på gjennomføring av punkt 1-4 skal de e
avviksføres.
Dri sleder

Br a k k le ggin g a v lo k a lit e t :
5.

Alt ut st yr skal rengjøres så fort som mulig e er ut slak ng slik at
brakkleggingsperioden kan begynne. Rengjøring og desin sering av
ut st yr på anlegg og landbase dokument eres i Sjekklist e vask og
desin sering av komponent er/ ut st yr ved brakklegging av lokalitet .
Sjekklist en er kun veiledende mht først e fane ut st yr/ komponent , her
skal det fylles inn hva som fak sk er vasket .
6. Brakkleggingsperioden st arter fra dagen alt ut st yr er vasket og
desin sert , og de e er meldt Ma lsynet
7. For SalMar Farming AS: Lusegruppa skal også ha melding når
brakklegging start er
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Operasjon

Ansvarli g
Dri sleder

Flå t e r
8.

Renhold og desinfeksjon:
a. Kvernt ank skal være t ømt , og så langt det er mulig være
rengjort og desin sert . Ensilasjet ank skal være t ømt .
b. Flåten skal være t om for fôr og fôrlager og fôrsiloer skal være
rengjort (fôrsiloer kost es eller skrapes ren for fôrrest er)
c. Alle dekk skal ryddes, vaskes/ st eames og desin seres
d. Oppholdsrom og underet asje skal være rengjort
9. Flåt en skal rengjøres og desin seres ut vendig under vannlinjen e er
nærmere vurdering og/ eller ved rest riksjoner som følge av
båndlegging ved sykdom.
10. SalM ar Farming AS: Vask og desinfeksjon gjennomføres i henhold l
Båt anløp og biosikkerhet
Dri sleder

Bå t e r
11. Båt en skal rengjøres og desin seres over vannlinjen før y ng l
annen lokalit et eller ver
12. Alt av dekksut st yr/ st ropper/ tauverk skal plasseres i kar og
desin seres.
13. Rengjøring og desin sering ut vendig under vannlinjen vurderes i
forhold l smi erisiko og begroing.
14. Skipper på båt er ansvarlig for å holde seg oppdat ert slik at
rest riksjoner som følge av båndlegging ved sykdom blir overholdt .
15. Ingen skal inn i anlegg ut en klarering fra lokalitet . Det er all d
lokalit et som best emmer ovenfor alle båt er som skal inn i anlegg.
16. SalM ar Farming AS: Vask, desinfeksjon og event uell inspeksjon skal
gjennomføres i henhold l Båt anløp og biosikkerhet

Me r d e r
17. Merder skrapes og holdes fr i for groe så langt det er mulig under
dri sfase
18. Spyling og desin sering av ringer skal u øres av kvali sert personell
og e er krav i brukerhåndboken
19. Rengjøring skal gjennomføres på lokalit eten merden lhører, før
event uelt slep
Dri sleder

Ha m s t e r h ju l
20. Hamst erhjul skrapes og holdes fr i for groe så langt det er mulig under
dri sfase
21. Spyling og desin sering av hamst erhjul skal u øres av kvali sert
personell og e er krav i brukerhåndboken
22. Rengjøring skal gjennomføres på lokalit eten merden lhører, før
event uelt slep
Dri sleder

Nø t e r
23. Nøt er holdes rene i under dri sfase e er Renhold av not .
24. Not skal være ren før levering av slakte sk.
25. Når nøt er t as ut av produksjonen, skal de leveres l godkjent
not vaskeri for vask og kont roll.
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Operasjon

Ansvarli g
Dri sleder

Fô r s p r e d e r o g fô r s la n ge r
26. Te es med en mu eller en fôrslange som er blendet i enden
a. Fylles med vann og vaskemiddel
b. La de e virke l nest e dag
27. Spyles ren med høyt rykkspyler og desin seres
Dri sleder

Fô r k a n o n
28. Forkanon skal rengjøres t ørt
a. Slange demont eres slik at man kommer l for å kost e
b. Kost es innvendig
c. Spyles ren med høyt r ykkspyler og desin seres ut vendig

Dri sleder

Or k a s t
29. Hver lokalitet skal ha sin egen orkast not
a. Legges i kar med desinfeksjonsløsning
b. IMM-fart øy som beny er fart øyspesi kke orkast nøt er, skal
desin sere disse i karbad mellom hver lokalit et .
Dri sleder

Re n s e is k s k ju l
30. Hver lokalitet skal ha sine egne rense skskjul
31. Rense skskjulet spyles. Desin seres i kar med egnet
desinfeksjonsmiddel før lagring.
Dri sleder

Sh e t la n d s r is t
32. Før y
a.
b.
c.

ng l annen lokalit et skal rist :
Rengjøres
Legges i desinfeksjonsløsning
Tørkes

Lift u p / d ø d is k h å v

Dri sleder

33. Død skhåv og li up skal ikke y es mellom lokalit et er ut en at de er
lst rekkelig vasket og desin sert .
Dri sleder

Sp yle r igg
34. Rengjøres og desin seres all d mellom lokalit et er. Fort rinnsvis i
desinfeksjonsbad.
35. Filt errigg åpnes, vaskes og desin seres, event uelt påføres
desinfeksjon i kjølevesket ank.
36. Vann lførsel l spylepumpe rengjøres.
Dri sleder

Dyk k e r u t s t y r
37. Dykkerut st yr skal være rengjort og desin sert mellom hver lokalit et .
Dri sleder

Avlu s n in g s p r e s e n n in g
38. Skal all d rengjøres og desin seres mellom hver lokalit et .
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KVARTALSPLAN LUS Q2/21
SALMAR FARMING
Sist red. 06.04.2021

Bærekraft strategi
forebygging

Biologisk
bekjempelse

Mekanisk
bekjempelse

smittereduksjon

resultat

• Forbedretsonestruktur
• Ustraktbruk av luseskjørt
• Optimalisereutsettsplanerog driftsplanerut fra lusekampen.God smolt.

• Rensefiskutnyttes maksimalt:optimaliseringav bruk på lokalitet
• Oppdrettet rognkjeksog berggylt

• Raskimplementering– god kvalitetssikring
• God kapasitet
• Klareretningslinjerpå velferd

• Oppsamlingav lus ved behandling
• Direkteslakting

• Dokumenterbartmindre smitte til miljø
• Dokumenterbartmindre bruk av legemidler
• Dokumenterbartmindre svinnfra håndtering

Strategiog tiltak 2021-2022
•

Reduserantall overskridelseri midt

•

Reduksjonav behandlingsdødelighet:0,6 % etter 14 dager(0,69%-2020)

•

Økebehandlingskapasitetfor å gå inn på riktig tid, gir bedre velferd og lavere
frekvens

•

Jobbevidere med kompetanseutviklingog bestepraksisi forbindelse med
operasjoner

•

Videreutvikle riggenefor å ivareta fiskevelferd(laveretrykk og mindre
risttap),kontroll på oppsamlingav lus

•

Jobbemed nye metoder , implementer bruk av Ektosanved godkjenningi
2021

•

Økeproduksjon av Berggylttil 1 000 000 stk innen 2022

•

Videreutvikle kompetanseog spissebruken av forebyggendemetoder, som
skjerming,opp mot lokalitet og produksjonsmetode

•

Økefokus og kvalitet på miljøovervåkningpå lokalitet og i merd der fisken
oppholder seg

Hovedti ltak lus 2021
Skjørtog MNRpå alle lokaliteterdet er tekniskog biologiskmulig
•MNRmontertog driftesetterleverandørsanbefalinger
- brukerhåndbokog prosedyrer
Skjermingmot lus minimum7 m skjørt
•Skjermingfor rensefiskpå de mesteksponerte/ teksiskeløsninger>4,5m

GenereltRensefisk
•Rensefiskihht innblandingstabell
der det er forsvarligihht risikovurderingeksponering*
GrenseRognkjeksutenskjørt bølgehøydeHs >3m og strømVc <75cm/s
•
GrenseoppdrettetberggyltbølgehøydeHs >3m og temperaturunder9 grader
* Detjobbesmedå finne bedremåleparametere.
Ingenberggylti Nord
•Ingenutsettav rognkjeksi Q3

•Lokaliteterutenrensefiskog / ellerskjørt
•Lokalitetermedrensefiskutenskjørtmåpåregnestørresvingningeri lusepresssomkanmedføreat rensefiskikke vil
væretilstrekkeligi periodermedstort smittepress
•Lokaliteterutenrensefiskog skjørtmå påregnestørrelusepressog hyppigereintervallmellomIMMbehandlingeri
sesong
•LuseutsattelokalitetermedfastekorteintervallerIMM i periodermedkjentoppbyggingav smitte

Tiltaksgrenselusenivåfor avlusing2021

0,3

Igangsette
planleggingav
behandling

Kjønnsmoden
merdnivå0,3
Bevegeliggrense1

0,15

Igangsette
planleggingav
behandling
Finnmarkgrønne
kons.
Kjønnsmoden
merdnivå 0,15

IMM avlusing skal gjennomføres som mål å unngå lusenivå
over 0,5 kjønnsmoden hunnlus ved oppstart
* grønne vekstkonsesjoner Finnmark grense 0,2 kjønnsmoden
Tiltak skal planlegges med hensyn på sjøtemperatur,
utviklingstid på lus (bevegelig og fastsittende), rensefiskstatus
og utvikling i området

Bevegeliggrense
0,5

Målekriterie lusenivåved avlusing2021

0,5

1.GangsIMM
behandling

Kjønnsmoden
inn- alle
merder

0,8

2.GangsIMM
behandlingog
senere
Kjønnsmoden
inn -alle
merder

Lusetelling må gjøres hyppig nok til å kunne forutse utvikling
og tilstrekkelig til å kunne planlegge, sulte og igangsette tiltak
eller behandling

Våravlusing2021
Midt -Norge: mandag uke 16 – søndaguke 21
Nord-Norge: mandag uke 21 – søndaguke 26
•

Det skal til enhver tid være færre enn 0,2 voksne hunnlus i snitt pr lokalitet

•

Med bakgrunni telleusikkerhetved lave lusegrensergjelder følgendehåndheving/unntak:
• et gjennomsnitt på 0,3 voksnehunnluseller høyereén gang, håndhevesdette av Mattilsynet som et
reelt antall over 0,2.
• et gjennomsnitt mindre enn 0,3 voksnehunnlusen eller to påfølgendeganger,håndhevesdette av
Mattilsynet som et reelt antall mindre enn 0,2.
• et gjennomsnitt mellom 0,2 og 0,3 voksnehunnlustre påfølgendeganger,håndhevesdette av
Mattilsynet som at det reelle antallet er høyereenn 0,2 ved alle tre innrapporterte tellinger.

lakselusforskriften § 8

IMM- Kapasiteter

Typeutstyr
Eksterne
SLC
-02
SLC
-04
Ro- Vision
Rofjell
Carrier/SLC
-01
Total
Biomasse
•
•
•
•
•

Kapasitet
(merder/mnd)

30
30
20
30
30
140 merder
70 000 tonn

Operativ kapasitet(merd/mnd )
Aug
Sept
Okt
2020
2021
2021
2021
20
33
30
30
90
30
30
30
90
20
20
20
20
30
30
30
20
30
30
30
133
140
140
140

Kapasitetmed nytt legemiddelventesi starten av Q3-2021
Kravom utfiskingav rensefiski forkant av alle behandlinger
Ny rigg på brønnbåti 2021 -> Rofjell
Termolicerbyggesom til Hydrolicer
Utfasingav SLC
-01 i 2021

VALGAV IMM Q2/21

*Se egen kommentar om krav om utfisking av rensefiski forkant av behandling

Krav om utfisking av rensefiski forkant av alle behandlinger

Rensefisk– strategi og valg av arter
SMFMidt

SMFNord
I nord kun et utvalg
lokaliteter med 10%
rognkjeks:

- Skårliodden
- Solbergfjorden
- Vågsfjorden

Ny rensefiskstrategifra Q2-20
Målsetning:
• Bedrevelferd rensefisk
• LaveredødelighetRensefisk
• Må tilpassesendret smoltprofil
• Viktig tiltak for å møte forventninger til ossfra MT
Hovedpunkt ny strategi :

Valg tilpasseshver lokalitet
Seesi sammenhengmed forbyggendetiltak lus
Redusertbruk av rognkjeks
Nytt fra 2021:ingen bruk av bergnebbpå tidlig 1-åring

Uten forebyggende skjørt og rensefisk

•

STRATEGI UTEN SKJØRT OG RENSEFISK: SPESIFIKKE
LOKALITETSPLANER
•

•

Uten forebyggende tiltak- faste intervaller med avlusing alle merder fra (i forkant av sesong) lagt i
plan hver 2-3-4 uke (temp. avhengig)

•

Eksponerte lokaliteter avluses på småsjøan- iht intervall (i kritisk periode hver 2.uke)

•

Forutsetning for intervall IMM er at fisken ikke har alvorlig gjellesydkom og / eller PD - CMS

ANNEN STRATEGI
•

Ectosan iht evt utarbeidet plan fra fiskehelse (sommer høst 20, senhøst vår 21)

•

Annen skjerming / utprøving forebygg- etter egen plan enkeltlokaliteter

•

Luseutsatte lokaliteter med faste korte intervaller IMM i perioder/områder med kjent oppbygging av smitte

Eksempelpå IMM intervall uten forebygging

UKE STRUKTURAVLUSING IMM
SALMAR FARMING
• UkesmøteIMM: drift , personell,teknisk, prosjekt og operasjoner.Evalueringav operasjoner,hendelser,avvik og tiltak. Referatføres.
Mandag

Tirsdag

Tirsdag
ettermiddag

Onsdag

Torsdag

• Lokalitet
• Lusetellingalle merderhver uke Minimum 20 fisk. Godkjentelusetellereog metode.
• . Innrapporteringinnenkl. 12 tirsdag Fishtalk
• Region
• UkemøteRL- DL-stab og Rensefiskgruppe
.
• Vurderingav utvikling, tiltaksnivå og aktuelle merder
• Gjennomgangav avvik og tiltak. Forberedebehov inn til ukemøteIMM drift
• SMN Kl.12.00:IMM, RL,FH og Prod.dir– vurderingav behov og lusetall
• SMFKl. 13.00:IMM, FH og rensefisk– vurderingav behov,lusetall og rensefisk
• Kl.14UkemøteSMF/SMNRegionleder,driftsjef IMM, Faglederfiskehelseog Faglederrensefisk
• Ukaslusetall,innmeldt behov fra region, avviksoppdateringfra kvalitet. Referat

• Drift IMM
Planfor avlusingneste 14 dagerkl. 1000+ Varseltil DL om plan og sulting, tiltak mhp.helsestatus

• Revidereukeplanetter behov på fredager,ved behov møte kl. 1200

Fredag

• Gjennomgangav operasjonsplan2-3 dager i forkant av operasjon,velferdsinstruksIMM
• Avlusinglokalitet
• Evalueringoperasjon,evt. avvikshåndtering

StrategiSliceSalMar
Kravom forsvarliglegemiddelbruk

Avgjørelsenom bruk vil ikke tas av tilsynsveterinærene.Det ønskes
avklart internt i førsteomgang.MENdet er de som har sistefaglige
vurderingav miljømessigekonsekvenser,
og forsvarlighet,og om de vil
skriveut en resept i hvert enkelt tilfelle innenfor de rammenevi har satt.
SalMarFarmingMidt:
Ingenplanmessigbruk av badebehandlingeller slicei 2020,inkludert
våravlusing.Slicevurdereskun i særskiltevelferdsmessige
caser.
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HELSEVURDERING FØR IMM
Tiltak før og under IMM behandlingavhengerav sykdomsstatus,se instruksavlusingmed
ikke.-medikamentellmetode #4405

Beredskap lusehåndtering SalMar Farming
Forebyggendelusebekjempelse

Behandlingsstrategitiltaksnivåerihht.
kvartalsplanSMF

Backup.Alternativ ved svekkethelse,andrehendelser
(manglendeeffekt, vær, sykdometc)

Slakt
Fisk> 5 kg
Svekkethelse/ sykdomssituasjon

Rensefisk– Skjerming/ skjørt - Helsefôr

Medikament(se

IMM

medikamentplan)

(seIMM plan)

Alternativt medikament
vurderesved hver hendelsei
samrådmed helsetjenesten

Alternativ IMM(seIMM plan)
vurderesved hver hendelsemed
Fiskehelsesjef,driftsleder IMM og
daglig leder

Slakt I prioritert
rekkefølgeihht. Lusenivå
og / eller velferdstatus

Slakt I prioritert
rekkefølgeihht. Lusenivå
og / eller velferdstatus

Ekstratiltak
rensefisk
Supplering,spyling /
notskifte

Ekstratiltak
rensefisk
Supplering- Spyling/notskifte

SlaktI prioritert
rekkefølgeihht. Lusenivå
og / eller velferdstatus

SMFNord

Estimat over kapasitetsbehovSMN 2021:287behandlinger

Estimat kapasitetsbehovQ2 og våravlusingsplan
SNFN

Et mer detaljert estimat av kapasitetsbehovfor SMFNord gjøres
nærmerevåravlusningsperioden,som for Nord-Norge først er i
slutten av kvartalet (uke 21 – 26)

Plan for utfi sking av rognkjeks
Kravom utfiskingav rensefiski forkant av alle behandlinger

•

Gjennomføring:
• Personell;det må påregnestilstrekkeligmed personellfor å gjennomføreen dedikert og konsentrertutfisking.
• Fartøy;utfisking helt uten eksterneressurservil bl.a. beslagleggelokalitetsbåtendet mesteav dagen/døgnet.Det bør settesinn ekstra
båt – servicebåteller båt fra nabolokaliteter.
• Holdemerder;tid i holdemerdover en halvukebør unngås.Da må det vurderesom den heller settesut i en ledig eksternmerd for
deretter å flyttes på nytt senere(IMM not). Max 50kg/m3.Unngåå mixe RKfra flere enheter og hpldesadskiltså fremt mulig
• Arbeidet skalinkorporeresi, og kommetydelig fram, i operasjonsplanenfor avlusingen.
• Det skaljevnligføresantall utfisket og flyttet i dedikert regnearkpå server– dette brukesav regionalcontroller for å kunne
flytte / endre korrekt i Fishtalk.

•

Tohovedmetoderfor utfisking, man benytter den metoden man ser
fungererbest på lokalitetenog sulting av rensefiski forkant for bedre
lokkefôringog beholdeskjørtenepå for å holde fiskengrunt:
• Orkast
• TrekkA-skjulet snurpet inntil notveggved fôringspunkt(eller
ta det helt ut hvis rognkjeksenresponderergodt på
lokkefôring).
• TrekkB-skjulet nærmerenotvegg(2-3 meter) slik at det står
som et skjold mot laksen(hvisikke laksener brysom– ta det
helt ut).
• Lusetellingshåv
• Etter kran eller galge.Man kan ogsåsvingehåvensideveis
med kranafor å få med flere.
Beggemetoder kombineresmed lokkefôring. I tillegg brukeshåndhåvi
ledigeminutter innimellom not- & håvdragene– når fiskenstår grunt kan
det fangeset ikke ubetydeligantall med håndhåven.

•

•

•

Holdemerder– to varianter:
• Aqualine(2x4 m) festesenten inn
mellom merdeneeller inne i merd.
• OK-marine (2x2 m) må festesinne i
merd (for rømmingssikkerhet).
Rognkjeksenbør ikke stå mangedageri
holdemerd.Skalha dagligfôr og tilsyn.

Plantilsetting rensefiskQ2-Q3-2021

SalMar Farming
Midt

Estimat over kapasitetsbehov SMF midt 2021: 607behandlinger.
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Estimat kapasitetsbehovQ2 og våravlusingsplan

SkottelusSalMar Farming Midt
Ny strategi
•

Målsetning;Gjøretiltak mot skottelusden har negativ påvirkningpå velferd til laks og
rensefisk.Opprettholde effekten av rensefiskpå lakselus.

•

Når antall skottelus>6 pr laksskal følgendegjøres:

•

•

Gjennomførelusetellingpå rensefisk(10stk)

•

Vurderingav statusog tiltak av driftsleder lokalitet og fagleder fiskehelse

Tiltak mot skottelus:
•

Laks< 1kg (Slice* / alphamax* / hydrolicer)

•

Laks> 1kg (Alphamax* / hydrolicer*)

*Vurderesi hvert enkelt tilfelle. Resistensstatus
medførerat behandlingmå værepå indikasjonskottelus. Forventesikke effekt mot
lakselusa.

Plantilsetting rensefiskQ2-Q3-2021

Vedlegg

TILSYNSKAMPANJE RENSEFISK
Sluttrapport kom i uke 9-2020,arbeidet med å imøtekommedenneer startet. Vil bli stort fokus på
rensefiski tilsyn fremover.Viktig at rensefiskinvolveresi tilsvar til MT

Som et minimum må dissepunktene oppfyllesav SalMar på kort sikt:
•

registrere,journalføreog rapportereantall rensefisksom er i merden og som dør under drift på artsnivå

•

sortereut, registrereog journalføreantall rensefiskved slutten av produksjonssyklusen

•

ha gode rutiner for fôring av rensefisken

•

ha gode rutiner for å sikre rett bruk og nok skjul tilgjengelig for rensefisken

•

avliverensefiskenpå en forsvarligmåte ved behov

•

ha kontroll over hvor mye rensefisksom dør og hva den dør av, og iverksetteeffektive tiltak som hindrer at det sammeskjer igjen

•

ved sulting ha risikovurderingersom viserom dette er forsvarlig.(Det er f.eks.ikke akseptabeltat rensefiskensultesnår laksensultes uten at det er gjort egne
risikovurderingersom viserat det er velferdsmessigforsvarligfor rensefisken)

•

ha rutiner for at rensefiskenikke utsettes for behandlingerog operasjoneroppdretter ikke kan dokumentereat den tåler, som f.eks.ikke-medikamentellavlusing

•

sortereut rensefiskenmed metoder som ivaretar rensefiskensvelferd

MATTILSYNET OM IMM OG ANSVAR
Oppdrettersansvarved avlusingmed ikke medikamentellemetoder:
Avklaring:
• Det gis en presiseringav ansvarsforholdved avlusing.De gjelder i hovedsakogsåfor annenhåndtering(sortering,telling av lus etc.).

Kort utdyping:
• Oppdretterhar ansvarfor at all behandlinggjennomføresav kompetentpersonellog med utstyr og metodersomer forsvarlige.Dette innebærerat de har ansvarfor at risikovurderinger,
prosedyrerog opplæring,gjennomføring,kriterier for avbruddav behandlingog overvåkingunderbehandlinggjennomføres.Dehar ogsåplikt til å gjennomføreavviksbehandling
og innføre
tiltak somsikrerat tilvarendeavvikikke skjerigjen.
• Oppdretterhar ansvarfor å involveredyrehelsepersonell
i vurderingerav om fiskentåler å bli utsatt for denaktuellebehandlingen.Fiskehelsepersonell
skaljournalføresinevurderingerog
anbefalingereller frarådingerom gjennomføring,håndteringog behandlinger forsvarlig.

Dyrehelsepersonell:
• Oppdrettsselskapet
har et klart ansvarfor å involveredyrehelsepersonell
i sinevurderingerav om fiskentåler å bli utsatt for den aktuellebehandlingen.Dette gjelderi forhold til bådefiskehelse
og –velferd.

Dyrehelsepersonellloven
:
• Formåletmed lovener bl.a at dyrehelsepersonell
via egenforsvarligpraksisskalbidra til til god dyrevelferd.Fiskehelsepersonell
har ogsåen klar frarådningspliktnår de menerplanlagt
behandling,- somde blir bedt om å vurdere,er uforsvarlig.
• Forskriftom journal for dyrehelsepersonell
har detaljertebestemmelserom hva somskaljournalføres.Dette gjelderogsårådgiving og vurderinger(§ 4e) i konkretetilfeller, for eksempelved
valgav metodeog gjennomføringav behandlingFiskehelsepersonell
skalderfor journalføresinevurderingerog eventuelleanbefalingereller frarådingeri forhold til om gjennomføring,
håndteringog behandlinger forsvarligi forhold til fiskevelferd.»
• Personellpå innleide fartøy har et selvstendigansvari forhold til de generellebestemmelseri dyrevelferdslovenfor å unngå uforsvarligbehandling.
• Eierav servicebåteller avlusingsflåtehar ansvarfor at rengjøringog desinfeksjongjennomføresfør flytting til ny lokalitet.
• Oppdrettsanleggsom tar inn utstyr på sin lokalitet har plikt til å kontrollere at dette er forsvarligrengjort og desinfisert.

Medhjelper ved behandling
Det krevesmedhjelperkursfor å kunne stå som medhjelper ved IM M behandling.
Godkjent medhjelper føres i helsetjenestenshelsevurderingsskjemaog registreresbehandlingslogg.
Operasjonsledervil som hovedregelværemedhjelper,hvis ikke annet er angitt.
Medhjelper under IMM-behandling er ansvarlig for å:
• Ansvarligfor at behandlinggjennomføresihht velferdsinstruks
• Følgeopp lusetellingog velferdsscore,og sikre at dette utføres av opplært personell
• Avbryte behandlinghvis det er nødvendigeller brudd på grenseverdier,og varslei henhold til instruks
• Varsleansvarligfiskehelsepersonellhvis behandlingforegår utenfor de velferdskriterienesom er fastsatt for behandlingen,
eller hvis man føler segusikkerpå om behandlinger velferdsmessigforsvarlig
• Sikre at rensefiskhåndteresog følgesopp på en velferdsmessigforsvarligmåte under behandlingen
• Loggføringav hendelserog dialog med ansvarligfiskehelsepersonell
•

Det er ifølge Dyrehelsepersonelloven
flere oppgaverknyttet til behandlingog oppfølging av fisk som bare kan utføres av fiskehelsebiologeller veterinær.

•

Mattilsynet har gitt dyrehelsepersonellansvarfor å gjøre en helsevurderingav fisk før behandling.

•

Mattilsynet krever at ansvarligfiskehelsepersonellskal avslutte en pågåendebehandlingendersomdet oppstår velferdsmessiguforsvarligesituasjoner.

•

Dyrehelsepersonelloven
åpner for at dyrehelsepersonellkan benytte medhjelper.Forutsetningenfor bruk av medhjelperer at det gis tilstrekkelig instr uksjon,og at det førestilsyn. Den som
overlater utførelseav oppgavertil andre,skal påseat vedkommendehar de kvalifikasjonenesom krevesfor forsvarligutførelse av oppgavene.Når det gjelder ikke-medikamentellavlusninghar
Mattilsynet gitt retningslinjerom at dersomfiskehelsepersonellikke er tilstede ved avlusingen,må ansvarligfiskehelsepers
onell forsikre segom at stedlig personell(medhjelper)har nødvendige
forutsetninger til å gjennomføreavlusingenpå forsvarligvis, forstå situasjonersom er velferdsmessiguforsvarligog da avslut te behandlingen.

•

https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/legemidler_til_fisk/ansvar_ved_bruk_av_ikkemedikamentelle_avlusingsm
etoder.24921

Evaluering IMM

•

Evalueringav IMM behandlingfølger
med behandlingslogg
DriftslederIMM evaluereretter avsluttet
behandlingi samarbeidmed faglederfiskehelse
(driftsledergir innspill til evaluering)

•

Øvrige evalueringer/ informasjonsflyt
Ukerapportvelferdsavvik:kvalitet
Dato

MånedKPIIMM og evalueringer:IMM driftssjef
Månedsrapportvelferd og IMM: Fagleder
Fiskehelse
ÅrsevalueringIMM og lusehåndtering:drift

Kl.

Merd nr. Hendelse

Tiltak utført

Avvik
registret
(J/N)
evt.ref.n
Ansvarlig
r

INSTRUKSBIOSIKKERHET SALM AR
* se til enhvertid ny oppdateringEQS#4439

BÅTERSOMIKKEERI KONTAKTMEDMERDMED
FISK
FRATYPELOKALITET TILLOKALITET
/
/ SONE
SONE

Tom lokalitet

FRATYPEOPPDRAG

TILTAK

Kommentar

*unntak: anlegg
Oppdragpå lokalitet
med uavklarteller
tom for fisk. Min.tid
Alle (-buholmråsa)
Vaskog desinfeksjon* alvorlig sykdom,
fra kontakt med fisk
eller ved kryssing
48 timer
over Buholmråsa

Fortøyningsarbeid,
slepingog andre
*unntak: anlegg
oppdragutenfor
Alle
Alle (-buholmråsa)
Vaskog desinfeksjon* med uavklarteller
merd / i tom merd.
alvorlig sykdom,
Min. tid fra kontakt
KRAVTILBÅTERSOMERI KONTAKTMED
MERD
MED
FISK
ELLER
FISK
PÅ
eller ved kryssing
med fisk 48 timer
over Buholmråsa
LOKALITET
MELLOM
GENERASJONER
I
SAMME
PRRODUKSSJONSSONE
FRA

TIL

TYPEOPPDRAG

Notvask,dykking
Mellom lok. av samme
Lokaliteti samme
avlusing,sortering,
gen.,eller fra yngretil
produksjonsområde
transport av fisk eller
eldre gen.(eks.2017til (krysserikke Hustadvika
annet arbeid i merd med
2016)
eller Buholmråsa)
fisk
Til yngregenerasjons
Fralok. med eldre års
Notvask,dykkingeller
lokalitet (krysserikke
gen. til yngre(eks.fra
annet arbeid i merd med
Hustadvikaeller
2016Gtil 2017G)
fisk
Buholmråsa)
Til yngregenerasjons
Fralok. med eldre års
lokalitet samme
gen. til yngre(eks.fra
Avlusing,sortering,
produksjonsområde
2016til 2017G)i samme
transport av fisk
(ikke krysserHustadvika
produksjonsområde
eller Buholmråsa)

TILTAK

Kommentar

Vaskog desinfeksjon*

Unntakved uavklart
alvorigsykdomeller
alvorlige
sykdomsutbrudd

Vaskog desinfeksjon,
risikovurderingav
fiskehelsepersonellpå
attest

Unntakved uavklart
alvorigsykdomeller
alvorlige
sykdomsutbrudd

Vask,desinfeksjonog
attest*

Unntakved uavklart
alvorigsykdomeller
alvorlige
sykdomsutbrudd

Vask,desinfeksjonog

* Liggeri relatert-fane EQS#4439

Lusetellinger
•

Ukentlig telling av alle merder: minimum 20 fisk hele året
Luseforskriftenendret slik at telling alle merder skal skje ukentlig hele året
Det er kun siste2 uker før utslakting av HELElokaliteten man kan slutte telle

•

Skaffe et representativtutvalg fisk fra merd
Bruk sammeorkastnot/storhåv hver uke. Unngåat fiskenstår lengei kast/håv.
Fastelusetellerepå lokalitet: disseskal ha hatt opplæringav helsetjenesten
Tellebordanbefales,duk i kar med telling av lus som faller av er pålagt
Helsetjenestenfølger opp lusetellingog kompetanseen gang per måned:
Helsetjenestenbistår med faglig kursing og praktisk veiledning ved besøk
Helsetjenestendeltar på minst en lusetelling per rutinebesøk

•

TellingVedIMM-behandling
Tellingav fiskeni kast før oppstart. Dette er gjeldendetelling for evalueringav
effekt og skal registreresi FishTalk. Utføres av personellpå rigg og anleggets
lusetellereder det ikke er tilgjengelig.Tellingut av rigg ved behandlinger gjeldende
telling for evalueringav behandlingseffekt.
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Båtanløp og biosikkerhet
Gyldig fra: 25.10.2020
Revisjonsfrist: 25.10.2021

Revisjon: 1.22
ID: 4439

Krav:
•
•
•
•

•
•
•

Hindre smittespredning inn til og ut fra våre anlegg ved å holde oversikt over hvor båtene har vært iht
o forskrifter om bekjempelse av fiske- og skjellsykdommer.
Forebygge rømming fra matfiskanlegg i SalMar iht
o akvakulturdriftsforskriften §37
Sentral PD for krift
o Forskrift om tiltak for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos
akvakulturdyr
Lokale forskrifter for bekjempelse av fiske og skjellsykdommer:
o Lokale forskrifter ILA:
o https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/?
subTopic=261&s=lokaleforskrifter
o Lokale for krifter PD
o http //wwwmattil ynetno/fi k og akvakultur/fi kehel e/fi ke og kjell ykdommer/pd/?
ubTopic 255& lokalefor krifter
Sikre god hygiene i forbindel e med arbeid i SalMar Farming
Forebygge skader på personell, båter, anlegg og øvrig utstyr
Kravet gjelder alle båter om opererer for SalMar Farming

SalMar postulat:
Jobben vår i dag er avgjørende for vår felle

uk e

Biosikkerhetsplan:
Retningslinjer for biosikkerhet basert på type oppdrag og lokal itet er spesifisert i vedlagte filer i
«relatert» fanen.
Eksempel på krav til trafikk mellom generasjoner:

Henviser til Biosikkerhet SalMar Farming for SalMar Farming Midt, og Biosikkerhet SalMar Farming
Nord for SalMar Farming Nord som er å regne som krav, for oppdatert og mer detaljert informasjon ved
kryssing av branngater, soner og generasjoner. Som hjelpeverktøy i PO 6 kan denne linken benyttes for
ervice og brønnbåter

Instruks:
Operasjon

Ansvarlig

1/2
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Operasjon

Før båt får komme inn i anlegg
1.

Ingen skal inn i anlegg uten klarering fra lokalitet. Det er alltid lokalitet
som bestemmer ovenfor alle båter som skal inn i anlegg.
2. Alle båter/selskaper som kommer inn i anlegg skal ha oversendt
egenerklæring for båtanløp eller erklæring med tilsvarende innhold.
Arkiveres i perm på lokalitet.
3. Ansvarlig ved lokalitet avgjør om det skal være personell tilstede i
anlegg ved anløp

Krav som gjelder alle båter som opererer for SalMar Farming
4.
5.

Loggføring av alle oppdrag
Dokumentasjon på all vask og desinfeksjon:
a. Renholdsplan som er faglig godkjent av fiskehelsepersonell
b. Bruk av godkjente desinfeksjonsmidler
c. Sjekkliste for hver enkelt renholdsoperasjon
6. Dokumentasjon på renhold/vedlikehold skrog:
a. Vask av skrog kvartalsvis for å hindre begroing.
b. Minimum bunnsmøring årlig.
7. Dokumentasjon på gjennomførte inspeksjoner og evt. risikovurderinger
fra fiskehelsepersonell
8. Skipper skal holde seg aktivt oppdatert på smitte og sykdomsstatus i
områdene og lokaliteter hvor båten opererer: Oversikt PD og ILAbåndlagte lokaliteter: https://www.barentswatch.no/fiskehelse/
9. Bruk av ballastvann på brønnbåter, servicebåter og lektere: Båt må
gjøre vurderinger om biosikkerhet. Båter som ikke kan desinfisere
ballastvann skal ha logg for rutiner fylling/tømming
10. Ansvarlig for driftsenhet skal skaffe seg informasjon om smitte - /
sykdomsstatus i koordineringsområdene og lokaliteter hvor båten
opererer
11. Driftsleder, eller ansvarlig for arbeidsoperasjon, har full rett og plikt til å
avbryte arbeidet dersom fortsatt arbeid medfører risiko for liv, helse,
rømming av fisk, uakseptabel smitterisiko eller skade på utstyr.
12. Båter skal fortøyes slik at de ikke kan skade notpose, fortøyning eller
flytekrage. (Se beste praksis).
13. Det skal ikke oppholde seg personell i det som er angitt som rød sone i
bilder ved anløp (Se beste praksis).

Ansvarlig
Driftsleder eller
ansvarlig for
arbeidsoperasjon

Drift leder eller
an varlig for
arbeid opera jon

Driftsleder eller
ansvarlig for
arbeidsoperasjon

2/2
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Lusetelling, AGD og Individkontroll
Gyldig fra: 02.12.2020
Revisjonsfrist: 02.12.2021

Revisjon: 3.24
ID: 1293

Kr a v :
•

Forebygge sykdom og skade iht Akvakult urdri sforskri en

•

Redusere forekomst av lakselus iht :
o Forskri om bekjempelse av lakselus i akvakult uranlegg
o Forskri om endring i forskri om bekjempelse av lakselus i akvakult uranlegg
o Forskri om auke av maksimalt llat en biomasse for løyve l akvakult ur med laks, aure og regnbogeaure i
2015

In s t r u k s :
Operasjon

Kr a v fo r s k r i ft la k s e l u s
1.

2.

3.
4.
5.

Det skal t elles lakselus ukent lig på minst 10 lfeldige sk pr merd, fra ALLE
merdene i akvakult uranlegget , og minst hver 14. dag ved temperat urer under 4
°c. (se punkt 6 for krav som gjelder lokalit et er i Finnmark)
Det skal t elles lakselus ukent lig på minst 20 lfeldige sk pr merd, fra alle
merdene i akvakult uranlegget i ut vandringsperioden for smolt (6 uker):
a. I Nord-Trøndelag og sørover gjelder de e fra og med mandag i uke 14 l
og med søndag i uke 21.
b. I Nordland, Troms og Finnmark gjelder de e fra og med mandag i uke 19
l og med søndag i uke 26.
Ukeskille regnes mellom søndag kl. 23.59 og mandag kl. 00.00.
Det skal l enhver d være færre enn 0,5 voksen hunnlus av lakselus i
gjennomsni per sk i anlegget .
I ut vandringsperioden for vill laksesmolt (6 uker) skal det l enhver d være
færre enn 0,2 voksen hunnlus av lakselus i gjennomsni per sk i anlegget :
a. I Nord-Trøndelag og sørover gjelder de e fra og med mandag i uke 16 l
og med søndag i uke 21.
b. I Nordland, Troms og Finnmark gjelder de e fra og med mandag i uke 21
l og med søndag i uke 26.

Rø m m i n gs s ik r i n g
6.

Ansvarlig
Dri sleder og operat ør

Dri sleder

Alle enhet er som håndt erer sk, skal ha gjennomført risikovurderinger for
rømming fra enhet . På bakgrunn av risikovurderingene skal enheten ha etablert
nødvendige barrierer som hindrer at sk havner i sjøen, også ved u lsikt et feil på
ut st yr om bord.

https://eqs.salmar.no/cgi-bin/document.pl?pid=salmar&DocumentID=1293&UnitID=1008

1/3

30.3.2021

Dokument «Lusetelling, AGD og Individkontroll», ID 1293 - EQS

Operasjon

Fi n n m a r k –s æ r li ge k r a v
7.

Ansvarlig
Dri sleder

For lokalitet er i Finnmark f ylke gjelder følgende krav sa i Forskri om auke av
maksimalt llat en biomasse for løyve l akvakult ur med laks, aure og
regnbogeaure i 2015:
a. Det skal l enhver d være færre enn 0,2 hunnlus.
b. Det er KUN lla å bruke 2 medikament elle behandlinger mot lakselus
pr produksjonssyklus.
c. Ved t elling av lakselus skal det all d t elles på minimum 20 laks på
samt lige merder i akvakult uranlegget .
d. Brudd på vilkår/ krav i ovennevnt e forskri , kan medføre st ore
økonomiske konsekvenser og inndragning av llat else på 5% økning i
MTB.
e. Ved 4 eller ere brudd på vilkår jmf. §7 over en periode på 2
produksjonssykluser blir kapasit et søkningen t rukket lbake av
Fiskeridirekt orat et .

Sn i t t ve k t m å li n ge r o g lyt e k o n t r o ll

Dri sleder og operat ør

8.

Sam dig med luset ellinger skal det gjennomføres en yt re lyt ekont roll:
a. Kat arakt kont rollers fra ut se .
Når sken har passert 2 kilo kont rolleres i llegg:
b. Sår
c. Deformit et er (Ryggknekk, kort hale).
d. Yt re t egn l kjønnsmodning kont rolleres i perioden 01.05 – 01.10. Ved
mistanke skal gonadekont roll u øres.
9. Det skal månedlig veies minimum 60 sk fra hver merd. De e fra sken se es i
sjøen l slakt . På sk under 2 kilo kan de e gjennomføres som sni veiing, med
f.eks. Arkimedes vekt . De e kravet gjelder ikke st am skproduksjon i den fra
ut sort ering av st am skrekru ering l landse ng.
10. Mist enkes det at deler av skegruppen går inn i kjønnsmodning skal de e st raks
varsles regionleder, og ltak vurderes.
11. Veiinger, lyt ekont roll og gonadekont roll u øres iht . beskrivelser i bakgrunns fane
og vedlagte veiledninger i relat er ane.

AGD - Sa l Ma r Fa r m in g

Dri sleder og operat ør

12. Minimum 10 laks pr merd undersøkes e er AGD ukent lig perioden 01.august l
01.desember. (Gjelder ikke Salmar Farming Nord) Gjellescore AGD Skre ng.
13. Ved det månedlige helsebesøket kont rolleres gjellest at us på minimum en merd,
som en del av månedlige ru nebesøket
14. Result atet regist reres i Fishtalk
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Operasjon

Re gi s t r e r in g o g r a p p o r t e r in g
15. Regist reringsskjema fra merdkant skal fylles ut i sin helhet iht vedlegg
Luset ellingsskjema SalMar Farming midt og Lust ellingsskjema SalMar Farming
Nord.
16. Regist reringsskjema fra merdkant skal arkiveres i perm på lokalit et i 4 år.
17. Følgende skal regist reres i Fisht alk (se bakgrunns fane for det aljer):
a. Ukent lige luset all
b. Lyt er
c. Vekt prøver
d. AGD
e. Batchnummer bedøvelse
f. Tilbakeholds d bedøvelse
g. Prøvet aker
Det må vurderes i hvert lfelle om vekt prøver skal være korrigerende.
18. Dri scont roller skal ukent lig gjennomføre lfeldige kont roller av
luset ellingsskjema oppimot registering i shtalk fra minimum 4 merder i si
område.
19. Dri scont roller rapport erer følgende ukent lig i henhold l fast sa skjema i
Al nn:
a. sjøt emperat ur,
b. behandling mot lakselus,
c. hvilke virkest o og mengde virkest o som er beny et ved behandling
mot lakselus,
d. result ater av følsomhet sundersøkelser,
e. mist anke om resist ens, og
f. ant allet lakselus av voksen hunnlus, bevegelige og fast si ende st adier.
20. Rapport eringen gjøres innen rsdag i uka e er måling/ t elling.
21. Ved mangelfull behandlingse ekt e er medikament ell avlusing skal dri sleder
varsle Ma lsynet .

Avvik s fø r i n g
22. Manglende lust ellinger iht . forskri , overskridelse av lusegrense, samt
behandlingssvikt , skal avviksføres og behandles i EQS.

https://eqs.salmar.no/cgi-bin/document.pl?pid=salmar&DocumentID=1293&UnitID=1008
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Dri scont roller

Dri sleder varsler
Dri scont roller
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A vlusing
Gyldig fra: 05.03.2020
Revisjonsfrist: 05.03.2021

Revisjon: 2.21
ID: 2104

Kr a v :
•
•
•
•
•
•
•
•

Int ernkont rollforskri en.
IK-akvakult urforskri en
Dyrevelferdsloven
Akvakult urdri sforskri en
Forskri om lakselusbekjempelse
Forskri om t ransport av akvakult urdyr
Forskri om omset ning av akvakult urdyr og produkt er av akvakult urdyr, forebygging og bekjempelse av
smi somme sykdommer hos akva ske dyr
Forskri om lt ak for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakult urdyr

Ve i l e d e r e :
•
•
•
•

Veileder – forsvarlig forskrivning og bruk av legemidler (M a lsynet )
Veileder for bruk av legemiddelbruk i oppdre sanlegg (Ma lsynet )
Slu rapport e er Ma lsynet s lsynskampanje på legemiddelbruk i oppdre snæringen (Ma lsynet )
Veileder for t ømming av badebehandlingsvann fra brønnbåt (Fiskeridirekt orat et )

Sa l Ma r p o s t u l a t :
Bærekra i alt vi gjør

In s t r u k s :
Operasjon

Fo r b e r e d e l s e r o g o p e r a t ive i n s t r u k s e r fo r h å n d t e r i n g a v i s k u n d e r s t o r e
a r b e id s o p e r a s j o n e r
1.

U øres iht .

Håndt ering av sk under st ørre arbeidsoperasjoner

Fi s k e ve lfe r d o g m i l jø
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Dri sleder

Telling av lus u øres ihht . Luset elling, AGD og Individkont roll
Ved bruk av legemidler skal resept ut st edes av ekst ern skehelset jenest e. Rekvirent
angir medhjelper for behandling. Medhjelperkurs er pålagt .
Rekvirent skal ved «o label» bruk av legemidler gjennomføre en risikovurdering
mht . velferd, resist ens, miljø og mat varet rygghet ( lbakeholdelses d) som legges
ved resept og bruksanvisning.
Avlusinger som er merket «o label» i resept skal følges opp av fagleder skehelse
(Nord/ Midt ) i hvert lfelle.
Behandlingse ekt evalueres i samarbeid med skehelset jenest en i e erkant .
Badebehandling med legemidler mot lakselus i oppdre sanlegg som ligger i rekefelt
og/ eller gyt efelt eller nærmere enn 500 met er fra slike, jf. de felt som l enhver d
vises i Fiskeridirekt oratet s ne basert e kart verkt øy, må foretas i brønnbåt .

Avl u s i n g m e d h e l p r e s e n n i n g Alp h a m a x, Be t a m a x, Sa lm o s a n
8.

Ansvarli g
Dri sleder lokalit et

Operasjonsansvarlig

Operasjonen u øres og loggføres e er følgende sjekklist er og logger:
a. Sjekkliste før og under avlusing
b. Tilt akslogg
c. Oksygenlogg
d. I forkant av operasjon med presenning skal man gjøre en vurdering av st røm
oppmot behov for loddvekt på presenning, vurderingen dokument eres i
operasjonsplan. ROV skal være lgjengelig på båt en som lukker/ slipper
presenning for over våkning av not under se ng og slipping av presenning.
Video-oppt ak av se ng/ slipping i e erkant av operasjonen skal foreligge.
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Operasjon

Avl u s i n g m e d h e l p r e s e n n i n g o g H 2 O2
9.

Ansvarli g
Operasjonsansvarlig

Operasjonen u øres og loggføres e er følgende sjekklist er og logger:
a. Sjekkliste før og under avlusing
b. Tilt akslogg
c. Oksygenlogg
d. Behandlingslogg H2O2
Operasjonsansvarlig

Avl u s i n g i b r ø n n b å t
10. Skipper på brønnbåt har ansvar for at alt ut st yr om bord fungerer som lt enkt , og
for å overvåke de e gjennom operasjonen.
11. Følgende skal foreligge fra brønnbåt en:
a. Båt ens kapasit et
b. M akslast for ulike t emperat urer
c. Kapasitet for y ng av sk
d. Losse d av sk fra brønn
12. Begge part er har ansvar for at operasjonen er forsvarlig. Dersom den ene part en
ikke nner avlusning forsvarlig, har denne plikt og re l å avbryt e operasjonen.
13. Avlusingsst o et lse es brønn iht . BB-konst ruksjon.
14. Operasjonen u øres og loggføres e er følgende sjekklist er og logger:
a. Sjekklist e før og under avlusing
b. Tilt akslogg
c. Oksygenlogg
d. Behandlingslogg H2O2
15. Ut slipp av behandlingsvann er forbudt nærmere enn 500 met er l reke / gyt efelt ihht
t ranspor orskri . Evt . droppunkt skal angis av resept ut st eder fra ekst ern
skehelset jenest e. Ved «o label» bruk skal miljø vurderes spesi kt (se
risikovurdering)
16. Ut slippsst ed skal de neres av resept ut steder (link l kart ). M edhjelper informerer
brønnbåt , og kont rollerer at de e blir ivaret a .

Avl u s i n g m e d I k k e -m e d i k a m e n t e l l m e t o d e
17. Se prosedyre

Avlusing med Ikke-medikament ell met ode (IMM ).

Op p fø lgi n g

Dri sleder

18. Not skal sjekkes med dykker eller ROV senest dagen e er avlusing.
19. Lokalit et en skal st raks rapport ere l skehelset jenest en hvis det oppst år dødelighet
eller t egn på forgi ning/ bivirkninger.
20. Resept skal arkiveres.
21. Behandling regist reres i Fisht alk med angi medikament , resept nummer,
bat chnummer og lbakeholds d.
22. Event uelle avvik oppstå under avlusningen avviksbehandles i EQS.
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Dokument «Båtanløp og biosikkerhet», ID 4439 - EQS

Båtanløp og biosikkerhet
Gyldig fra: 25.10.2020
Revisjonsfrist: 25.10.2021

Revisjon: 1.22
ID: 4439

Krav:
•
•
•
•

•
•
•

Hindre smittespredning inn til og ut fra våre anlegg ved å holde oversikt over hvor båtene har vært iht
o forskrifter om bekjempelse av fiske- og skjellsykdommer.
Forebygge rømming fra matfiskanlegg i SalMar iht
o akvakulturdriftsforskriften §37
Sent ral PD forskri :
o Forskri om lt ak for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakult urdyr
Lokale forskri er for bekjempelse av ske og skjellsykdommer:
o Lokale forskri er ILA:
o h ps:/ / www.ma lsynet .no/ sk_og_akvakult ur/ skehelse/ ske_og_skjellsykdommer/ ila/ ?
subTopic=261&s=lokaleforskri er
o Lokale forskri er PD:
o h ps:/ / www.ma lsynet .no/ sk_og_akvakult ur/ skehelse/ ske_og_skjellsykdommer/ pd/ ?
subTopic=255&s=lokaleforskri er
Sikre god hygiene i forbindelse med arbeid i SalMar Farming
Forebygge skader på personell, båter, anlegg og øvrig utstyr
Kravet gjelder alle båt er som opererer for SalMar Farming

SalM ar post ulat :
Jobben vår i dag er avgjørende for vår felles suksess.

Biosi kkerhet splan:
Ret ningsl injer for biosikkerhet basert på t ype oppdrag og lokalit et er spesi sert i vedlagt e l er i «relat ert » fanen.
Eksempel på krav l t ra kk mellom generasjoner:

Henviser l Biosikkerhet SalMar Farming for SalMar Farming Midt , og Biosikkerhet SalMar Farming Nord for SalMar
Farming Nord som er å regne som krav, for oppdat ert og mer det aljert informasjon ved kryssing av branngat er, soner og
generasjoner. Som hjelpeverkt øy i PO 6 kan denne linken beny es for service- og brønnbåt er.

Inst ruks:
Operasjon

https://eqs.salmar.no/cgi-bin/document.pl?pid=salmar&DocumentID=4439&UnitID=1008
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Operasjon

Før båt får komme inn i anlegg
1.

Ingen skal inn i anlegg ut en klarering fra lokalitet . Det er all d lokalit et som
best emmer ovenfor alle båter som skal inn i anlegg.
2. Alle båt er/ selskaper som kommer inn i anlegg skal ha oversendt egenerklæring
for båt anløp eller erklæring med lsvarende innhold. Arkiveres i perm på
lokalit et .
3. Ansvarlig ved lokalit et avgjør om det skal være personell lst ede i anlegg ved
anløp

Krav som gjelder alle båt er som opererer for SalMarFarming
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.

Loggføring av alle oppdrag
Dokumentasjon på all vask og desinfeksjon:
a. Renholdsplan som er faglig godkjent av skehelsepersonell
b. Bruk av godkjent e desinfeksjonsmidler
c. Sjekklist e for hver enkelt renholdsoperasjon
Dokumentasjon på renhold/ vedlikehold skrog:
a. Vask av skrog kvart alsvis for å hindre begroing.
b. M inimum bunnsmøring årlig.
Dokumentasjon på gjennomført e inspeksjoner og evt . risikovurderinger fra
skehelsepersonell
Skipper skal holde seg ak vt oppdat ert på smi e og sykdomsst at us i områdene
og lokalit et er hvor båt en opererer: Oversikt PD og ILA-båndlagt e lokalit et er:
h ps:/ / www.barent swat ch.no/ skehelse/
Bruk av ballast vann på brønnbåter, servicebåt er og lekt ere: Båt må gjøre
vurderinger om biosikkerhet . Båt er som ikke kan desin sere ballast vann skal ha
logg for ru ner fylling/ t ømming
Ansvarlig for dri senhet skal ska e seg informasjon om smi e - / sykdomsst at us i
koordineringsområdene og lokalit et er hvor båt en opererer
Dri sleder, eller ansvarlig for arbeidsoperasjon, har full re og plikt l å avbryt e
arbeidet dersom fort sa arbeid medfører risiko for liv, helse, rømming av sk,
uaksept abel smi erisiko eller skade på ut st yr.
Båt er skal fort øyes slik at de ikke kan skade not pose, fort øyning eller yt ekrage.
(Se best e praksis).
Det skal ikke oppholde seg personell i det som er angi som rød sone i bilder ved
anløp (Se best e praksis).
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Vinterutsett beslutningsgrunnlag
Gyldig fra: 21.12.2020
Revisjonsfrist: 21.12.2023

Revisjon: 1.0
ID: 6867

Krav:
Sikre god skevelferd på vint erut se av smolt

SalM ar post ulat :
Bærekra i alt vi gjør

Inst ruks:
Risiko er vurdert i inn l 4 grader.
Hvor grad 4 er avbruddskrit erier.
Ved oransje temperat ur på lokalit et lla es øvrige vurderinger kun grønn eller gul.
For øvrige krit erier gjøres det ei separat vurdering.
Vurderingen gjennomføres av skehelse, ma isk og se e sk i fellesskap.
Må best å av personer med beslut ningsmyndighet .
Risiko vurderes i 4 bolker hvorav de 2 først e beslu es senest 6 måneder før planlagt ut se :
•
Valg av lokalit et
•
Valg av smolt
•
Løpende vurdering av plassering av merder i anlegget
•
Løpende vurdering av smolt kvalit et og t ransport

Valg av lokalit et
Gjøres 6 måneder før planlagt ut se på bakgrunn av hist oriske data
Ansvarlig:
Produksjonsdirekt ør Ma isk M idt og Nord
Kr it er ier

Vurder inger

Fall ende
t emperat ur

Over 8
°C

6-8 °C

5-6 °C

Under 5 °C

S gende
t emperat ur

Over 6
grC

5-6 °C

4-5 °C

Under 4 °C

St øm på
lokalit et

Under
20m/
sek

M oderat
20-50
m/ sek

Høy st røm/
st rømt opper
50-70 cm/ sek

Høy st røm /
st rømt opper
over 70
cm/ sek

Beskrivelse
Fisken håndt erer fallende t emperat urer
dårligere enn s gende, met abolisme og
generell robust het er mer ut sa hos
vekselvarme dyr. Hist oriske dat a for
t emperat ur på lokalit et bør legges l
grunn, t endenser på år bør også sees på i
perioden før ut se .
Hist oriske dat a for t emperat ur på
lokalitet bør legges l grunn, t endenser
på år bør også sees på i perioden før
ut se .
St erk st røm kan være st ressende for
smolt , og øker risiko dess mindre robust
sken er, det samme kan gjelde st ørrelse
smolt ; t åler generelt st røm bedre dess
st ørre. Vurdere st røm lvenning på land?
Plassering int ernt i anlegg mhp
eksponering.

Valg av smolt
Gjøres 6 måneder før planlagt ut se
Produksjonsdirekt ør Se e sk
https://eqs.salmar.no/cgi-bin/document.pl?pid=salmar&DocumentID=6867&UnitID=1008

1/3

30.3.2021

Dokument «Vinterutsett beslutningsgrunnlag», ID 6867 - EQS

Kr it er ier

Vurder inger

Generell
immunkompet anse

>500

St or smol t ,
produser t på
var mt vann /
RAS

St or lytefr i sk,
god, st abil
vannkvalit et ,
varmt vann RAS

Te het i kar.
Belast ning

300- 500

<300

Kaldt vann eller
dårlig
vannkvalit et ,
ujevn
smol sering

Follafoss:

Follafoss:

<60kg/ m3

60-75 kg/ m3

Senja:

Senja:

<50kg/ m3

50-75 kg/ m3

Follafoss:
>75 kg/ m3

Beskr ivelse
Døgngrader er ingen reell grense opp mot
t enacibaculum, men sier noe om generell
immunkompet anse/ besky else sår og
bakt erieinfeksjoner. Dess st ørre andel av
døgngrader oppnådd på t emperat urer under
6 grader, dess dårligere immunit et . Fisk som
smol seres på vint eren må få lst rekkelig
lyssignal og døgngrader før den sjøse es
Små smolt , produksjon på kaldt vann øker
risiko. Må også se på bruk av sjøvann eller
salter, bør vurderes opp mot risiko for reell
smol sering og påvirkning på generell
robust het . Kort varig endring i salinitet bør
unngås . Overgangsfase med nedt rapping
t emperat ur må de neres, ikke være for kort .
Vurderes anleggsvis e er prosedyre Daglig
dri vekst avdeling pkt 32 Te het i kar
NB. Grense må se e på avdeling og
anleggsnivå, det er vannkvalit et som avgjør
hvor i hvert lfelle. Te het anses som en
generell st ress-" indikat or" .

Senja:
>75 kg/ m3

Utse i anlegget
Gjøres 6 måneder før planlagt ut se , dere er løpende e er endret risiko
Ansvarlig:
Fagleder skehelse Ma isk og Dri sleder Ma isk
Kr it er ier

Vurderinger

Plassering
av merd /
ut se rekkefølge

Ny smolt på
lokalit et ut en
dligere
t enacibaculumut brudd

Ny smolt
oppst røms for
dligere ut sa
med avslu et
t enacibaculumut brudd

Ny smolt
oppst røms
dligere ut sa
smolt med
t enacibaculumut brudd

Ny smolt
nedst røms for
dligere ut sa
med avslu et
t enacibaculumut brudd

Ny smolt
nedst røms for
dligere ut sa
med
t enacibaculumut brudd

Beskri velse
Ved ut brudd
øker risiko.
Bør
reduseres
med
planmessig
ut se i
rekkefølge
slik at sken
ikke smi er
hverandre.

Løpendevurdering av smolt
Ansvarlig:
Fagleder skehelse Se e sk og Produksjonsleder
Kr it er ier
Vannkvalit et

Vurderinger
Ingen
u ordringer
med
vannkvalit et

Beskrivelse
M oderat
u ordringer med
vannkvalit et

St ore u ordringer
med vannkvalit et
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Generell st at us
nner og
gjel lelokk

Ingen

Lite

Høy andel

HSS

Ingen

Funn

Forøket
dødelighet

Noe ujevn
gruppe,
enkel ndivider i
overgangsfase

Ujevn gruppe
med
enkel ndivider
under 8 på ATPase, eller over
500 på FV ATPase

Smol

ser ing

Jevnt
smol sert

Andel de neres for hver
kat egori, men
Høy andel. alvorlighet sgrad 2-3 er
Alvorlig
verre enn 1. Rygg nne
grad
og gjellelokk dominerer,
og det er sa mål i
smolt spec
Økt forekomst ser ut l å disponere for
noe økt dødelighet i de lfellene der
det blir tenacibaculum ut brudd
M ange
individer
med 8 på
ATP-ase,
eller over
500 på FV
ATP-ase

I henhold l krav om
dokument asjon av
smol sering

Løpendevurdering av tr ansport
Ansvarlig:
Brønnbåt koordinat or
Kr it er ier

Transpor t

Vurderinger

Beskrivelse

Ut se i forkant av
dårlig vær
Lossing sent på
dagen

https://eqs.salmar.no/cgi-bin/document.pl?pid=salmar&DocumentID=6867&UnitID=1008

Transport
eller ut se
i dårlig vær
Lossing i
mørket

Sikre god nok
smolt båt kapasit et , så vi
kan t a hensyn l vær.
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Systembeskrivelse

avviksbehandling

Gyldig fra: 31.12.2020
Revisjonsfrist: 31.12.2023

Revisjon: 1.8
ID: 1933

Hensi kt / omfang:
•

SalMarASA ønsker å iverkse e ru ner for å avdekke, re e opp og forebygge overtredelserav
myndighets-, kundekrav og uønskede hendelser.

SalM ar-post ulat :
Alt vi gjør i dag skal gjøres bedre enn i går.

Hva er et avvi k?
Et avvik er fellesbet egnelsen på følgende:
• Brudd på krav i lover, forskri er eller konsesjoner, eller i int ern st yringsdokumentasjon i SalM ar,
• Enuønsket hendelse, i form av ulykke, nest en-ulykke eller farlig forhold (evt sikkerhet sobservasjon) som
beskrevet i Beskrivelse Type hendelse.
Avvik kan bl.a. oppst å innen (men ikke begrenset l) SalMars st yringsområder:
• Personsikkerhet
• Yt re miljø
• Økonomisk t ap
• Rømming
• Fiskevelferd
• Ma r ygghet
• Personvern
Varsling, rapport ering, håndtering av avvikene er nærmer angi i

Prosedyre avvikshåndt ering

Avvikshåndt ering:
Ansvarli g

Elektr onisk avviksskjema
1.

Skjema for elekt ronisk regist rering og behandling av avvik skal være lgjengelig for
alle brukere i EQS. De e nnes som egen snarvei i alle menyer på visningsdel, og
avvik kan regist reres på engelsk.
2. Inns llingene i EQSskal være slik at meldinger sendes l den som har
oppfølgingsansvaret i henhold l organisasjonsst rukt ur og s lling. I enkelt e lfeller
kan det likevel være nat urlig å endre meldingsansvarlig. F.eks. dersom
meldingsansvarlig er inhabil i behandlingen av avviket .
3. Inns llingene i EQSskal være slik at alle har lgang på avvik i sin enhet . I llegg vil
det være nat urlig at verneombud og andre nøkkelpersoner har lgang l relevant e
avvik.

https://eqs.salmar.no/cgi-bin/document.pl?pid=salmar&DocumentID=1933&UnitID=1008

Kvalit et savdeling
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Avviksregistr ering
4.
5.

6.

7.

8.
9.

Avvik re es opp umiddelbart hvis mulig, og varsles l nærmest e overordnede
Prosedyre avvikshåndt ering.
I enkelt e lfeller vil det være kri sk og hast e med å gjøre noe for å begrense tapet ,
f.eks. ved aku personskade, brann, rømming, ut slipp et c. I slike l fel ler skal lokal
varslingspl an følges.
Avvik, inkl. de som er regist rert på «gullappe», skal regist reres i EQSså raskt som
mulig med følgende opplysninger, så langt det er kjent :
a. når ( d og dat o), hvor geogra sk st ed og hvor fysisk
b. Velg innen hvilket risikoområde hendelsen gjør, eller kan gjøre, st ørst skade.
Angi hvordan avviket ble avdekket .
a. Hva skjedde? (hva er ant a t ap eller skade)
b. Hvorfor skjedde det , anta ?
c. Hva er gjort for å begrense skaden der og da?
i. forslag l langsik g forbedring
ii. annet som er av bet ydning for å forst å avviket
iii. melder, dersom ikke de e fremkommer aut oma sk
iv. hvem som er varslet , inkludert nød-et at er og myndighet er
Avvik som er kny et mot El-sikkerhet skal all d regist reres!

Den som oppdager
avviket .

Avvik med konsekvens for personsikkerhet , skal regist reres og varsles ihht
Personskader og ulykker.

10. Avvik med konsekvens for personvern, skal regist reres og varsles ihht
dokument , ID 6908.

Ikke gyldig

11. Av personvernhensyn skal navn på involvert e personer ikke skrives i avviket . Bruk
gjerne el i st edet , f.eks. røkt er A, operat ør B et c.
12. Se veiledning for st eg-for-st eg inst ruksjon for regist rering av avvik.
13. Avvik som regist reres i forbindelse med vernerunder eller revisjoner skal relat eres l
den enkelt e meldingen. Hvordan du gjør de e kan du se her.

https://eqs.salmar.no/cgi-bin/document.pl?pid=salmar&DocumentID=1933&UnitID=1008
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Avviksbehandling
14. Alle avvik skal behandles så fort som mulig og se es i behandling senest 3 virkedager
e er at de er meldt . Avvik med fak sk eller mulig konsekvens K3-K5 skal priorit eres.
15. I avvik der enhet ens meldingsansvarlige er involvert i hendelsen på en slik måt e at de
er inhabile i forhold l behandling av avviket , skal meldingsansvaret y es l dens
overordnede. Meldingen skal fort sa ligge på samme enhet . Se her hvordan du gjør
det Veiledning endre meldingsansvarlig og lordnet enhet .
16. Velg fak sk og mulig konsekvens i llegg l sannsynlighet .
a. Hendelser med mulig konsekvens K3-K5 krever årsaksanalyse.
b. Hendelser med mulig konsekvens K1-K2 gir mulighet for en forenklet
behandling.
17. Dersom avviket på noen måt e kan føre l skade på konsument / forbruker (påvirke
t rygg mat ), skal akt uelt produkt sperres for ut sending eller innblanding i rest erende
produksjon som beskrevet i Tilbaket rekking og lbakekalling SalMar AS. De e
gjelder også for ma isk og se e sk i forbindelse med avvik på kjemikalier, an bio ka
og lignende.
18. Dersom det er personskader der ekst erne er involvert , skal de e hukes av i
behandlingsdelen, og det skal regist reres hvilke(t ) rma som er involvert . Y erligere
komment arer kan gis i felt et «saksgang» eller i regist reringsdelen.
19. Personskader – I forbindelse med hendelser der konsekvensen er en personskade,
skal det fylles ut ansa nummer i behandlingsdelen. Ved regist rering av LTI skal ikke
saken avslu es før personen er lbake i jobb, evt . overført l NAV-syst emet . Ant all
dager LTI må oppdat eres underveis i forløpet .
20. Ved hendelser eller nest enhendelser med pot ensiell konsekvens K4 eller K5 bør en gå
gjennom hendelsen sammen med involverte ansa e for å ivaret a dem, sam dig som
de kan bidra l å nne rotårsaken l hendelsen.
21. Avviket skal lukkes så snart hendelsen er over og regist rert e lt ak er gjennomført og
godkjent .
22. Se veiledning for st eg-for-st eg inst ruksjon for behandling av avvik.

Videre oppfølgingav avvik
23. Det lages aut oma ske rapport er som l enhver d viser avvikene den enkelt e
brukeren har lgang l.
24. Meldinger fra EQS ut gjør grunnlag for PowerBI rapport som gjøres lgjengelig fra
kvalit et skoordinat or SalMar ASA. Rapporten oppdat eres aut oma sk en gang i døgnet .

Enhet sleder/
meldingsansvarlig

Kvalit et skoordinat or
SalMar ASA

25. Det lages ukent lige blålysrapport er for segment ene biologi og indust ri.
a. Blålysrapport ene ut arbeides ukent lig av blålysgrupper og behandles og
godkjennes i respek ve ledergrupper.
b. Skal inneholde en oversikt over hendelser fra siste uke som det ønskes at man
skal fokusere på/ lære av.
c. Informasjon om hendelsene og event uelle lt ak skal gjøres lgjengelig for
ansa e ved enhet en.

Kvalit et ssjef/
Kvalit et sleder

26. Alle avvik fra sist e kalender måned skal gjennomgås og vurderes på ukes/
månedsplanmøt et for avdelingen/ lokalit et en.
27. I begynnelsen av måneden ut arbeides det en rapport (KPI) som viser sist e måneds
regist rert e avvik samt en st at us over åpne avvik på ulike områder; MånedsKPI,
Kvalitet Biologi og M ånedsrapport - KPI Trygg M at SalM ar AS.

Kvalit et skoordinat or

https://eqs.salmar.no/cgi-bin/document.pl?pid=salmar&DocumentID=1933&UnitID=1008
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28. Avvikssta s kken og alvorlige enkelt avvik evalueres i de respek ve ledergrupper en
gang per måned.

Ledergrupper

29. Kvalitet savdelingen går gjennom KPI-er fra de ulike selskapene og ut arbeider en
KPI SalMar ASA - kvart alsrapport som skal behandles kvar t alsvi s i SalMars
Arbeidsmiljøut valg(AMU).
30. Det lages en Årsoppsummering SalM ar ASA årli g.

Kvalit et skoordinat or

Undersøkelse av uønskede hendelser
31. Hendelsesundersøkelser gjennomføres som beskrevet i Prosedyre granskning på
t re ulike nivå:
a. Mini: enkel «årsaksanalyse» gjøres ifm saksbehandlingen av selve avviket .
b. Le : gjennomføres som «skrivebordsøvelse»
c. Full: Full granskning med int er vjuer, rekonst ruksjon av hendelsen og
åst edsundersøkelser der de e er nat urlig.
32. Beslut ning om at en hendelse skal granskes avgjøres:
d. Avhengig av hvilken dekning hendelsen har, dersom hendelsen og/ eller
årsaker går over ere enhet er lø es det l nærmest e felles mul plum.
e. Adm.dir, dir.bio, fabrikksjef: le og full
f. Daglig leder: le
33. Granskning gjennomføres av:
g. M ini: saksbehandler + kvalitet sstab
h. Le :
Granskningsleder: Person i kvalit et sst ab (egen eller annen enhet ), fagperson
og evt verneombud fra et annet st ed eller hovedverneombud.
i.
Full (2-3):
Granskningsleder: fra annen enhet f.eks. Kvalit et sst ab, eller ekst ern ressurs
(K5),
Medlemmer: fagperson eller kvalit et sstab, evt også hovedverneombud, minst
en av rollene fra kvalit et sstab.
34. De som gransker må ha følgende kompet anse:
j. Le : granskningsleder gå granskningskurs eller lsvarende, vedlikeholdt
gjennom årlige le e granskinger,
k. Full: granskningsleder: gå granskningskurs eller lsvarende, vedlikeholdt
gjennom årlige granskinger,
l.
Alle granskningsledere: årlig kalibrering av prosess og result at er
m. Enkel evaluering e er le og full.
35. Granskningen organiseres på følgende måt e:
n. Pool (full) med fagpersoner, basert på 5 pr år i første omgang, ref navnelist e.
o. Granskningsleder: Kvalit et sleder/ sjef, Kvalit et sst ab, ekst erne ved behov
p. Medlemmer: Kvalit et sleder/ sjef, Kvalit et skoordinat orer, dedikert e
fagpersoner

Kvalit et savdeling og
meldingsansvarlig

Konserndirekt ør eller
fabrikksjef
Daglig leder

Kvalit et sdirekt ør i
samarbeid med
oppdragsgiver

Risikovurdering
36. Alvorlige hendelser som ikke er risikovurdert , skal risikovurderes som beskrevet i
Syst emdokument risikost yring.

https://eqs.salmar.no/cgi-bin/document.pl?pid=salmar&DocumentID=1933&UnitID=1008
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Ledelsensgjennomgang
37. Enst ørre gjennomgang av avvik, Ledelsens gjennomgang SalMar ASA skal gjøres av
ledergruppe konsern samt ledergrupper i segment ene minst en gang per år.
38. Avvikene skal være kat egorisert og årsakssammenhenger analysert . De e skal legge
grunnlaget for målse ng for konsernet og de ulike selskapene kommende år.

https://eqs.salmar.no/cgi-bin/document.pl?pid=salmar&DocumentID=1933&UnitID=1008

Ledergrupper

Direkt ør
Kvalit et / HMS
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KVARTALSPLAN LUS Q1/21
SALMAR FARMING
Sist red. 11.01.2021

Bærekraft strategi
forebygging

Biologisk
bekjempelse

Mekanisk
bekjempelse

smittereduksjon

resultat

• Forbedretsonestruktur
• Ustraktbruk av luseskjørt
• Optimalisereutsettsplanerog driftsplanerut fra lusekampen.God smolt.

• Rensefiskutnyttes maksimalt:optimaliseringav bruk på lokalitet
• Oppdrettet rognkjeksog berggylt

• Raskimplementering– god kvalitetssikring
• God kapasitet
• Klareretningslinjerpå velferd

• Oppsamlingav lus ved behandling
• Direkteslakting

• Dokumenterbartmindre smitte til miljø
• Dokumenterbartmindre bruk av legemidler
• Dokumenterbartmindre svinnfra håndtering

Hovedmål og ti ltak lus 2020
*evaluering av 2020pågåri Q1 2021,og nye mål og tiltak kommer i Q2

•

Reduksjonav behandlingsdødelighet
- 0,70%etter 14 dager(0,85% -2019)

•

Redusereantall merdbehandlingermed ca. 10%gjennomskjermingog aktiv bruk av rensefisk

•

Jobbevidere med kompetanseutviklingog bestepraksisi forbindelsemed operasjoner

•

Videreutvikleriggenefor å ivaretafiskevelferd

•

Levere600 000 berggylti 2020

•

Fokuspå å reduseresykdomsproblematikk
(gjellesykdom,PDog CMS)

•

Jobbevidere med bestepraksisved bruk av rensefiski hele organisasjonen

•

Videreutviklekompetanseog spissebrukenav forebyggendemetoder,som skjerming,opp
mot lokalitet og produksjonsmetode

•

Økefokusog kvalitet på miljøovervåkningpå lokalitet og i merd der fiskenoppholderseg

TILTAKSNIVÅ LUS
Terskelnivåpå enhetsnivå, tiltak på lokalitet
Tiltaksgrense 0,3 kjønnsmoden eller 1 bevegelig
Avlusingevt slakt gjennomføresinnen en uke

Høynet beredskapved lusenivå som stiger raskt
eller lokaliteter med rensefisk >0,15kjmod /1,5 bev
ny telling gjennomførestors/fred for vurdering
Vurderingav tiltak spyling,fungerenderensefisk

* Lokaliteter med grense0,2 kjønnsmoden(finnmark):
Tiltaksnivåpå ½ grense,dvs. 0,15kjønnsmodenog 0,5
bevegelig

Telling to ganger anbefales per uke >13grader,
med mindre avlusing er planlagt eller
lokalitet har god kontroll med rensefisk

IMM- Kapasiteter
Teoretisk
kapasitet/time

Operativ
Kapasitet

SLC
-01 (Hydrolicer)

150

50

SLC
-04 (Hydrolicer)

200

50

SLC
-02 (Hydrolicer)

200

50

FrøyCarrier,Termolicer

150

50

Optilicer, Rofjell

200

70

RoVision(Hydrolicer)

150*

70*

Totalt

1050

340

Typeutstyr, Tonnpr time

Krav om utfisking av rensefiski forkant av alle behandlinger

VALGAV IMM Q1/21

*Se egen kommentar om krav om utfisk av rensefiski forkant av behandling

Krav om utfisking av rensefiski forkant av alle behandlinger

Ny rensefiskstrategifra Q2-20
Målsetning:
• Bedrevelferd rensefisk
• Laveredødelighetrensefisk
• Mer effektiv bruk av rensefisk
• Unngåsub-optimale miljøforhold for rensefisk
• Redusererisiko for nedsatt rensefiskvelferd, særligsent i produksjonssyklus
• Unngåoverforbruk av rensefisk
• Viktig tiltak for å møte forventninger til ossfra MT
Hovedpunkt ny strategi :

Lokalitetstilpasseti hele SMF
Risikobaserttilsetting av rensefisk
Klare grenseverdierog kriterier for bruk:
Temperatur
Strømstyrke
Bølgehøyde
Skjørt
Produksjonstype
Lusenivå
Vekt på laksefisk
Notomfar

Grenseverdiertilsetting av rensefisk
Ny rensefiskstrategifra Q2-20
Grenseverdierdefinert basert på:
erfaringsgrunnlagHSog Vc
erfaringsgrunnlagtemperatur
erfaringsgrunnlagvekt laksefisk
erfaringsgrunnlaglusenivå
fysiskemål nøter og rensefisk

Plantilsetting rensefiskQ1-2021

UKE STRUKTURAVLUSING IMM
SALMAR FARMING
• Drift IMM: driftsmøte partallsuker12-16 (drift, personell,teknisk, prosjekt og økonomi).(evalueringav operasjoner,hendelser, avvik, tiltak).
Referat
Mandag

Tirsdag

• Lokalitet
• Lusetellingalle merderhver uke Minimum 20 fisk. Godkjentelusetellereog metode.
• . Innrapporteringinnenkl. 12tirsdag Fishtalk
• Region
• UkemøteRL- DL-stab og Rensefiskgruppe
.
• Vurderingav utvikling, tiltaksnivå og aktuelle merder
• Gjennomgangav avvik og tiltak. Forberedebehov inn til ukemøteIMM drift

• SMF/ drift IMM
• Kl.13IMM driftmøte
Tirsdag
ettermiddag

Onsdag

Torsdag

• kl.14UkemøteSMF/SMNRegionleder,Driftsleder IMM, Faglederfiskehelseog Faglederrensefisk
Ukaslusetall,innmeldt behov fra region, avviksoppdateringfra kvalitet. Referat

• Drift IMM
Planfor avlusingneste 14 dagerkl. 1000+ Varseltil DL om plan og sulting, tiltak mhp.helsestatus

• Revidereukeplanetter behov på fredager,ved behov møte kl. 1200

Fredag

• Operasjonsplan,velferdsinstruksIMM
• Avlusinglokalitet
• Evalueringoperasjon,evt. avvikshåndtering

StrategiSliceSalMar
Kravom forsvarliglegemiddelbruk

Avgjørelsenom bruk vil ikke tas av tilsynsveterinærene.Det ønskes
avklart internt i førsteomgang.MENdet er de som har sistefaglige
vurderingav miljømessigekonsekvenser,
og forsvarlighet,og om de vil
skriveut en resept i hvert enkelt tilfelle innenfor de rammenevi har satt.
SalMarFarmingMidt:
Ingenplanmessigbruk av badbehandlingeller slicei 2020,inkludert
våravlusing.Slicevurdereskun i særskiltevelferdsmessige
caser.

13

HELSEVURDERING FØR IMM
Tiltak før og under IMM behandlingavhengerav sykdomsstatus,se instruksavlusingmed
ikke.-medikamentellmetode #4405

Beredskap lusehåndtering SalMar Farming
Forebyggendelusebekjempelse

Behandlingsstrategitiltaksnivåerihht.
kvartalsplanSMF

Backup.Alternativ ved svekkethelse,andrehendelser
(manglendeeffekt, vær, sykdometc)

Slakt
Fisk> 5 kg
Svekkethelse/ sykdomssituasjon

Rensefisk– Skjerming/ skjørt - Helsefôr

Medikament(se

IMM

medikamentplan)

(seIMM plan)

Alternativt medikament
vurderesved hver hendelsei
samrådmed helsetjenesten

Alternativ IMM(seIMM plan)
vurderesved hver hendelsemed
Fiskehelsesjef,driftsleder IMM og
daglig leder

Slakt I prioritert
rekkefølgeihht. Lusenivå
og / eller velferdstatus

Slakt I prioritert
rekkefølgeihht. Lusenivå
og / eller velferdstatus

Ekstratiltak
rensefisk
Supplering,spyling /
notskifte

Ekstratiltak
rensefisk
Supplering- Spyling/notskifte

SlaktI prioritert
rekkefølgeihht. Lusenivå
og / eller velferdstatus

SMFNord

Plan for utfi sking av rognkjeks
Kravom utfiskingav rensefiski forkant av alle behandlinger

•

Gjennomføring:
• Personell;det må påregnestilstrekkeligmed personellfor å gjennomføreen dedikert og konsentrertutfisking.
• Fartøy;utfisking helt uten eksterneressurservil bl.a. beslagleggelokalitetsbåtendet mesteav dagen/døgnet.Det bør settesinn ekstra
båt – servicebåteller båt fra nabolokaliteter.
• Holdemerder;tid i holdemerdover en halvukebør unngås.Da må det vurderesom den heller settesut i en ledig eksternmerd for
deretter å flyttes på nytt senere(IMM not). Max 50kg/m3.Unngåå mixe RKfra flere enheter og hpldesadskiltså fremt mulig
• Arbeidet skalinkorporeresi, og kommetydelig fram, i operasjonsplanenfor avlusingen.
• Det skaljevnligføresantall utfisket og flyttet i dedikert regnearkpå server– dette brukesav regionalcontroller for å kunne
flytte / endre korrekt i Fishtalk.

•

Tohovedmetoderfor utfisking, man benytter den metoden man ser
fungererbest på lokalitetenog sulting av rensefiski forkant for bedre
lokkefôringog beholdeskjørtenepå for å holde fiskengrunt:
• Orkast
• TrekkA-skjulet snurpet inntil notveggved fôringspunkt(eller
ta det helt ut hvis rognkjeksenresponderergodt på
lokkefôring).
• TrekkB-skjulet nærmerenotvegg(2-3 meter) slik at det står
som et skjold mot laksen(hvisikke laksener brysom– ta det
helt ut).
• Lusetellingshåv
• Etter kran eller galge.Man kan ogsåsvingehåvensideveis
med kranafor å få med flere.
Beggemetoder kombineresmed lokkefôring. I tillegg brukeshåndhåvi
ledigeminutter innimellom not- & håvdragene– når fiskenstår grunt kan
det fangeset ikke ubetydeligantall med håndhåven.

•

•

•

Holdemerder– to varianter:
• Aqualine(2x4 m) festesenten inn
mellom merdeneeller inne i merd.
• OK-marine (2x2 m) må festesinne i
merd (for rømmingssikkerhet).
Rognkjeksenbør ikke stå mangedageri
holdemerd.Skalha dagligfôr og tilsyn.

Rensefisk– strategiog plan
Det er ikke planlagtnoe tilsetting av
rensefiski SMFNord i Q1-2021.

SalMar Farming
Midt

SkottelusSalMar Farming Midt
Ny strategi
•

Målsetning;Gjøretiltak mot skottelusden har negativ påvirkningpå velferd til laks og
rensefisk.Opprettholde effekten av rensefiskpå lakselus.

•

Når antall skottelus>6 pr laksskal følgendegjøres:

•

•

Gjennomførelusetellingpå rensefisk(10stk)

•

Vurderingav statusog tiltak av driftsleder lokalitet og fagleder fiskehelse

Tiltak mot skottelus:
•

Laks< 1kg (Slice* / alphamax* / hydrolicer)

•

Laks> 1kg (Alphamax* / hydrolicer*)

*Vurderesi hvert enkelt tilfelle. Resistensstatus
medførerat behandlingmå værepå indikasjonskottelus. Forventesikke effekt mot
lakselusa.

Rensefiskstrategi
Hva er endret?Mengdeog tid for tilsetting av rensefisk?
Risikobaserttilnærming: må væreok mtp risikomatrisefor å tilsette
rensefisk
Lokaliteter som er risikovurderttil å ikke kunne bruke skjørt vil
reduserebehovetmed ca 1 mill rognkjekspr år
Prinsippom mengdeog tidspunkt på lokaliteter med skjørt nokså
likt tidligere, men:
0-åring:økt bruk av oppdrettet berggylt i mai/juniandreår i sjø
Faserut villfanget leppefiskpå en del 1-åring lokaliteter første år i sjø
til fordel for oppdr BG(Furneset+ Sandnesbukta+ KorsnesetII +
Fuglåsen)

Krav om utfisking av rensefiski forkant av alle behandlinger

Plantilsetting rensefiskQ1-2021

Vedlegg

TILSYNSKAMPANJE RENSEFISK
Sluttrapport kom i uke 9-2020,arbeidet med å imøtekommedenneer startet. Vil bli stort fokus på
rensefiski tilsyn fremover.Viktig at rensefiskinvolveresi tilsvar til MT

Som et minimum må dissepunktene oppfyllesav SalMar på kort sikt:
•

registrere,journalføreog rapportereantall rensefisksom er i merden og som dør under drift på artsnivå

•

sortereut, registrereog journalføreantall rensefiskved slutten av produksjonssyklusen

•

ha gode rutiner for fôring av rensefisken

•

ha gode rutiner for å sikre rett bruk og nok skjul tilgjengelig for rensefisken

•

avliverensefiskenpå en forsvarligmåte ved behov

•

ha kontroll over hvor mye rensefisksom dør og hva den dør av, og iverksetteeffektive tiltak som hindrer at det sammeskjer igjen

•

ved sulting ha risikovurderingersom viserom dette er forsvarlig.(Det er f.eks.ikke akseptabeltat rensefiskensultesnår laksensultes uten at det er gjort egne
risikovurderingersom viserat det er velferdsmessigforsvarligfor rensefisken)

•

ha rutiner for at rensefiskenikke utsettes for behandlingerog operasjoneroppdretter ikke kan dokumentereat den tåler, som f.eks.ikke-medikamentellavlusing

•

sortereut rensefiskenmed metoder som ivaretar rensefiskensvelferd

MATTILSYNET OM IMM OG ANSVAR
Oppdrettersansvarved avlusingmed ikke medikamentellemetoder:
Avklaring:
• Det gis en presiseringav ansvarsforholdved avlusing.De gjelder i hovedsakogsåfor annenhåndtering(sortering,telling av lus etc.).

Kort utdyping:
• Oppdretterhar ansvarfor at all behandlinggjennomføresav kompetentpersonellog med utstyr og metodersomer forsvarlige.Dette innebærerat de har ansvarfor at risikovurderinger,
prosedyrerog opplæring,gjennomføring,kriterier for avbruddav behandlingog overvåkingunderbehandlinggjennomføres.Dehar ogsåplikt til å gjennomføreavviksbehandling
og innføre
tiltak somsikrerat tilvarendeavvikikke skjerigjen.
• Oppdretterhar ansvarfor å involveredyrehelsepersonell
i vurderingerav om fiskentåler å bli utsatt for denaktuellebehandlingen.Fiskehelsepersonell
skaljournalføresinevurderingerog
anbefalingereller frarådingerom gjennomføring,håndteringog behandlinger forsvarlig.

Dyrehelsepersonell:
• Oppdrettsselskapet
har et klart ansvarfor å involveredyrehelsepersonell
i sinevurderingerav om fiskentåler å bli utsatt for den aktuellebehandlingen.Dette gjelderi forhold til bådefiskehelse
og –velferd.

Dyrehelsepersonellloven
:
• Formåletmed lovener bl.a at dyrehelsepersonell
via egenforsvarligpraksisskalbidra til til god dyrevelferd.Fiskehelsepersonell
har ogsåen klar frarådningspliktnår de menerplanlagt
behandling,- somde blir bedt om å vurdere,er uforsvarlig.
• Forskriftom journal for dyrehelsepersonell
har detaljertebestemmelserom hva somskaljournalføres.Dette gjelderogsårådgiving og vurderinger(§ 4e) i konkretetilfeller, for eksempelved
valgav metodeog gjennomføringav behandlingFiskehelsepersonell
skalderfor journalføresinevurderingerog eventuelleanbefalingereller frarådingeri forhold til om gjennomføring,
håndteringog behandlinger forsvarligi forhold til fiskevelferd.»
• Personellpå innleide fartøy har et selvstendigansvari forhold til de generellebestemmelseri dyrevelferdslovenfor å unngå uforsvarligbehandling.
• Eierav servicebåteller avlusingsflåtehar ansvarfor at rengjøringog desinfeksjongjennomføresfør flytting til ny lokalitet.
• Oppdrettsanleggsom tar inn utstyr på sin lokalitet har plikt til å kontrollere at dette er forsvarligrengjort og desinfisert.

Medhjelper ved behandling
Det krevesmedhjelperkursfor å kunne stå som medhjelper ved IM M behandling.
Godkjent medhjelper føres i helsetjenestenshelsevurderingsskjemaog registreresbehandlingslogg.
Operasjonsledervil som hovedregelværemedhjelper,hvis ikke annet er angitt.
Medhjelper under IMM-behandling er ansvarlig for å:
• Ansvarligfor at behandlinggjennomføresihht velferdsinstruks
• Følgeopp lusetellingog velferdsscore,og sikre at dette utføres av opplært personell
• Avbryte behandlinghvis det er nødvendigeller brudd på grenseverdier,og varslei henhold til instruks
• Varsleansvarligfiskehelsepersonellhvis behandlingforegår utenfor de velferdskriterienesom er fastsatt for behandlingen,
eller hvis man føler segusikkerpå om behandlinger velferdsmessigforsvarlig
• Sikre at rensefiskhåndteresog følgesopp på en velferdsmessigforsvarligmåte under behandlingen
• Loggføringav hendelserog dialog med ansvarligfiskehelsepersonell
•

Det er ifølge Dyrehelsepersonelloven
flere oppgaverknyttet til behandlingog oppfølging av fisk som bare kan utføres av fiskehelsebiologeller veterinær.

•

Mattilsynet har gitt dyrehelsepersonellansvarfor å gjøre en helsevurderingav fisk før behandling.

•

Mattilsynet krever at ansvarligfiskehelsepersonellskal avslutte en pågåendebehandlingendersomdet oppstår velferdsmessiguforsvarligesituasjoner.

•

Dyrehelsepersonelloven
åpner for at dyrehelsepersonellkan benytte medhjelper.Forutsetningenfor bruk av medhjelperer at det gis tilstrekkelig instr uksjon,og at det førestilsyn. Den som
overlater utførelseav oppgavertil andre,skal påseat vedkommendehar de kvalifikasjonenesom krevesfor forsvarligutførelse av oppgavene.Når det gjelder ikke-medikamentellavlusninghar
Mattilsynet gitt retningslinjerom at dersomfiskehelsepersonellikke er tilstede ved avlusingen,må ansvarligfiskehelsepers
onell forsikre segom at stedlig personell(medhjelper)har nødvendige
forutsetninger til å gjennomføreavlusingenpå forsvarligvis, forstå situasjonersom er velferdsmessiguforsvarligog da avslut te behandlingen.

•

https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/legemidler_til_fisk/ansvar_ved_bruk_av_ikkemedikamentelle_avlusingsm
etoder.24921

Evaluering IMM

•

Evalueringav IMM behandlingfølger
med behandlingslogg
DriftslederIMM evaluereretter avsluttet
behandlingi samarbeidmed faglederfiskehelse
(driftsledergir innspill til evaluering)

•

Øvrige evalueringer/ informasjonsflyt
Ukerapportvelferdsavvik:kvalitet
Dato

MånedKPIIMM og evalueringer:IMM driftssjef
Månedsrapportvelferd og IMM: Fagleder
Fiskehelse
ÅrsevalueringIMM og lusehåndtering:drift

Kl.

Merd nr. Hendelse

Tiltak utført

Avvik
registret
(J/N)
evt.ref.n
Ansvarlig
r

INSTRUKSBIOSIKKERHET SALM AR
* se til enhvertid ny oppdateringEQS#4439

BÅTERSOMIKKEERI KONTAKTMEDMERDMED
FISK
FRATYPELOKALITET TILLOKALITET
/
/ SONE
SONE

Tom lokalitet

FRATYPEOPPDRAG

TILTAK

Kommentar

*unntak: anlegg
Oppdragpå lokalitet
med uavklarteller
tom for fisk. Min.tid
Alle (-buholmråsa)
Vaskog desinfeksjon* alvorlig sykdom,
fra kontakt med fisk
eller ved kryssing
48 timer
over Buholmråsa

Fortøyningsarbeid,
slepingog andre
*unntak: anlegg
oppdragutenfor
Alle
Alle (-buholmråsa)
Vaskog desinfeksjon* med uavklarteller
merd / i tom merd.
alvorlig sykdom,
Min. tid fra kontakt
KRAVTILBÅTERSOMERI KONTAKTMED
MERD
MED
FISK
ELLER
FISK
PÅ
eller ved kryssing
med fisk 48 timer
over Buholmråsa
LOKALITET
MELLOM
GENERASJONER
I
SAMME
PRRODUKSSJONSSONE
FRA

TIL

TYPEOPPDRAG

Notvask,dykking
Mellom lok. av samme
Lokaliteti samme
avlusing,sortering,
gen.,eller fra yngretil
produksjonsområde
transport av fisk eller
eldre gen.(eks.2017til (krysserikke Hustadvika
annet arbeid i merd med
2016)
eller Buholmråsa)
fisk
Til yngregenerasjons
Fralok. med eldre års
Notvask,dykkingeller
lokalitet (krysserikke
gen. til yngre(eks.fra
annet arbeid i merd med
Hustadvikaeller
2016Gtil 2017G)
fisk
Buholmråsa)
Til yngregenerasjons
Fralok. med eldre års
lokalitet samme
gen. til yngre(eks.fra
Avlusing,sortering,
produksjonsområde
2016til 2017G)i samme
transport av fisk
(ikke krysserHustadvika
produksjonsområde
eller Buholmråsa)

TILTAK

Kommentar

Vaskog desinfeksjon*

Unntakved uavklart
alvorigsykdomeller
alvorlige
sykdomsutbrudd

Vaskog desinfeksjon,
risikovurderingav
fiskehelsepersonellpå
attest

Unntakved uavklart
alvorigsykdomeller
alvorlige
sykdomsutbrudd

Vask,desinfeksjonog
attest*

Unntakved uavklart
alvorigsykdomeller
alvorlige
sykdomsutbrudd

Vask,desinfeksjonog

* Liggeri relatert-fane EQS#4439

Lusetellinger
•

Ukentlig telling av alle merder: minimum 20 fisk hele året
Luseforskriftenendret slik at telling alle merder skal skje ukentlig hele året
Det er kun siste2 uker før utslakting av HELElokaliteten man kan slutte telle

•

Skaffe et representativtutvalg fisk fra merd
Bruk sammeorkastnot/storhåv hver uke. Unngåat fiskenstår lengei kast/håv.
Fastelusetellerepå lokalitet: disseskal ha hatt opplæringav helsetjenesten
Tellebordanbefales,duk i kar med telling av lus som faller av er pålagt
Helsetjenestenfølger opp lusetellingog kompetanseen gang per måned:
Helsetjenestenbistår med faglig kursing og praktisk veiledning ved besøk
Helsetjenestendeltar på minst en lusetelling per rutinebesøk

•

TellingVedIMM-behandling
Tellingav fiskeni kast før oppstart. Dette er gjeldendetelling for evalueringav
effekt og skal registreresi FishTalk. Utføres av personellpå rigg og anleggets
lusetellereder det ikke er tilgjengelig.Tellingut av rigg ved behandlinger gjeldende
telling for evalueringav behandlingseffekt.
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Håndtering av fisk under større arbeidsoperasjoner
Gyldig fra: 26.01.2021
Revisjonsfrist: 26.01.2022

Revisjon: 1.12
ID: 5088

Krav:
•
•
•
•
•
•
•

Int ernkont rollforskri en.
IK-akvakult urforskri en
Dyrevelferdsloven
Akvakult urdri sforskri en
Forskri om t ransport av akvakult urdyr
Forskri om omset ning av akvakult urdyr og produkt er av akvakult urdyr, forebygging og bekjempelse av
smi somme sykdommer hos akva ske dyr
Forskri om lt ak for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakult urdyr

De e er en samleprosedyre for operasjonelle deler av en st ørre arbeidsoperasjon med håndt ering av sk. Prosedyren
skal brukes i kombinasjon med følgende prosedyrer:
•

Avlusing

•

Avlusing med Ikke-medikament ell met ode (IMM)

•

Fly ng av sk og by e av nøt er

•

Levering av slakte sk

•

Levering av slakte sk l prosessfart øy

•

Fly ng av sk og by e av nøt er

•

Sort ering av st am sk på sjø, St am sk.

Inst ruks:
Operasjon

https://eqs.salmar.no/cgi-bin/document.pl?pid=salmar&DocumentID=5088&UnitID=1008
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Operasjon

P l a n l e ggin g o g fo r b e r e d e l s e r

Ansvarl ig
Dri sleder

1.

I forkant av st ørre operasjoner som innebærer håndt ering av sk skal følgende være
på plass:
a. Operasjonsansvarlig for operasjonen.
b. Tilst rekkelig ressurser for gjennomføring.
c. Ut arbeidet operasjonsplan (redigeres i t . t ype operasjon):
i. Operasjonsplan behandling av sk
ii. Operasjonsplan sort ering/ y ng av sk
iii. Operasjonsplan not ski e
d. Ut arbeidet Sikker jobbanalyse (SJA).
e. Relevant e risikovurderinger.
2. Operasjonsplan, SJA og risikovurderinger sendes l felles mailadresse for regionen
senest 3 dager før oppst art :
SalM ar Farming Segment Midt :
Region Fosen/ Namdalen - Operasjon.SM F.Nord@salmar.no
Region Frøya/ Hit ra - Operasjon.SMF.Midt @salmar.no
Region Møre og Romsdal - Operasjon.SMF.Sor@salmar.no
SalM ar Farming segment Nord:
Alle regioner: Operasjon.SMN@salmar.no
3. M o ak av ekst erne båt er gjennomføres iht . Båt anløp og biosikkerhet . Ingen båt er
skal inn i anlegget ut en at vask og des er mo a på forhånd, og kont roll av at de e er
u ørt iht . biosikkerhet splan må foreligge før båt en kommer inn i anlegget .
4. Det skal være lst rekkelig kapasit et l kont roll av dødelighet ved operasjoner for å
sikre godt grunnlag for vurderinger underveis.

Fi s k e ve lfe r d

Dri sleder

5.

Lokalit et ens skehelset jenest e skal i forkant av operasjonen gjennomføre en skri lig
helsevurdering, denne skal inkludere både lakse sk og rense sk. (For mal: klikk lenke
eller se i fane «relatert »).
Helsevurdering gjelder ikke ved «levering av slakt e sk», «Fly ng av sk og by e av
nøt er» og. Generelle råd gi av skehelset jenest en under ru nebesøk skal hensynt as.
6. Lokalit et en skal på bakgrunn av helsevurderingen og andre relevant e paramet er
(t emperat ur, værforhold, valg av ut st yr osv.) u øre risikovurdering skevelferd.
7. U isking av rense sk
a. IMM behandling: U isking av rense sk skal som hovedregel u øres i forkant
av IMM-operasjoner eller ved avlusing i brønnbåt . Rense sk kan bli st ående i
produksjonsenhet en, e er samråd med skehelsepersonell, dersom de e t ar
bedre hensyn l skevelferd. Bakgrunn og begrunnelse skal framkomme av
helsevurdering og legges ved operasjonsplan.
b. Ved avlusing med medikament i merd kan rense sk bli st ående dersom de e
er anse som mindre belast ende enn u isking, vurdering må gis av
skehelset jenest en.
c. Rense sk som avlives på slakteri skal regist reres som «avlivet ved slakt eri» i
Fisht alk.
d. Ved ski e av not , eller ved overlining via mellomst ykke/ t unnel kan rense sk
bli st ående. Dersom ny not er 32 omfar eller større må bergnebb skes ut .
e. For u iskingsmet ode se best e praksis i Røk ng av rense sk
f. Ved u isking skal man ha oversikt over ant all u isket fordelt på art . Fisk som
y es l ny enhet regist reres i Fisht alk som y et , sk som avlives skal
regist reres som dest ruert i Fisht alk.
8. Fiskens helsemessige lst and skal ivaret as under t renging, og miljø og adferd skal
over våkes under hele operasjonen.
9. Oppst år det hendelser eller sit uasjoner som kan medføre skevelferdsmessige
konsekvenser skal det gripes inn og gjøres lt ak.
10. Hvis sken viser t egn l unormal adferd eller det oppst år forhøyet dødelighet , skal
lokalit et en st raks varsle iht . Død sk - Håndt ering og varsling, ma isk.
11. Oksygen skal logges ved t renging i henhold l krav i Akvakult urdri sforskri en
https://eqs.salmar.no/cgi-bin/document.pl?pid=salmar&DocumentID=5088&UnitID=1008
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Operasjon
12. Sul ng før t renging av sk i forbindelse med slak ng, avlusing, sort ering og y ng
gjennomføres iht t abell:
Helsestat us 3

Temperatur Sultedøgn eller gjelle /
hjert esykdom

3-5
5-6
6-8
8-10
10-12
12-14
>14

7
6
5
4
3
3
3

Ansvarl ig

Løs rist
Q2,Q3

+1

+1

+1
+1
+1
+1
+1
+2

+1
+1
+1
+1
+1
+1

a) Ved slak ng er det kun kolonnen «Sult edøgn» som skal beny es
b) Avlusing, sort ering og y ng ved lavere temperat urer enn 5 grader bør unngås, og
må vurderes særskilt i hvert enkelt lfelle.
c) Sul ng før not ski e krever normalt ingen sul ng.
13. Nøt er skal være ferdig vasket seinest 3 dager før operasjon st arter. De e fordi
fr igjort e groerest er i vannmiljøet kan skade gjeller og ha nega v e ekt på
oksygenopptaket .

Rø m m i n gs s ik r i n g

Dri sleder

14. Ut st yr skal ernes, og not skal sjekkes med ROV eller dykker både før og e er
håndt ering iht . Inspeksjon og ut bedring av nøter.
15. Alle enhet er (brønnbåt er og lekt ere) som t ar inn sk, skal ha gjennomført
risikovurderinger for rømming fra enhet . På bakgrunn av risikovurderingene skal
enhet en ha et ablert nødvendige barrierer som hindrer at sk havner i sjøen, også ved
u lsikt et feil på ut st yr om bord.

Op p s t a r t s m ø t e

Dri sleder

16. Før operasjonen st art er skal det gjennomføres oppst art smøt e der alle involvert e
delt ar.
17. På oppst art møt e gjennomgås minimum følgende:
a. Operasjonsplan.
b. Vik ge utdrag fra relevant e prosedyrer.
c. Vik ge ut drag fra relevant e risikovurderinger.
d. Vik ge utdrag fra ut sendt SJA.
e. Orientere om ru ner for varsling og beredskap.
18. For levering av slakt e sk er det lst rekkelig at det utarbeides operasjonsplan og
gjennomføres oppst art smøt e for de involverte i forkant av slakteperioden. De e
gjent as ved vesent lige endringer i ru ner, mannskap eller ut st yr.

Op p fø lgi n g

Dri sleder

19. St ørre arbeidsoperasjoner skal evalueres i e erkant av dri sleder. For lusebehandling
med IMM skal det i llegg gjennomføres en skehelseevaluering iht . prosedyre
Avlusing med Ikke-medikament ell met ode (IMM)
20. Avvik regist reres og følges opp i EQS.

https://eqs.salmar.no/cgi-bin/document.pl?pid=salmar&DocumentID=5088&UnitID=1008
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Trenging av fisk for lusebehandling med IMM
Gyldig fra: 05.03.2020
Revisjonsfrist: 05.03.2021

Revisjon: 1.8
ID: 4408

Krav:
•
•
•
•

Trenging av sk skal risikovurderes.
Fiskevelferd og dyrevelferdsloven og akvakult urdri sforskri en
HM Sskal ivaret as iht forskri om u ørelse av arbeid.
Hindre rømming iht akvakult urdri sforskri ens §37

SalM ar post ulat :
Arbeidsoppgaven er ikke avslu et før mo aker er fornøyd.

Inst ruks:
Operasjon

Fiskevelferd
1.

Fiskens helsemessige lst and skal ivaret as under t rengingen, og miljø og adferd
skal overvåkes under hele operasjon.
2. Det skal gripes inn og gjøres lt ak hvis det oppst år hendelser eller sit uasjoner
som kan medføre skevelferdsmessige konsekvenser.

https://eqs.salmar.no/cgi-bin/document.pl?pid=salmar&DocumentID=4408&UnitID=1008

Ansvarli g
Dri sleder
IMM/ Dri sleder
Lokalit et
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Operasjon

Ansvarli g

Forberedelse
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

Operasjonen forberedes og oppstart smøte gjennomføres iht Håndt ering av
sk under st ørre arbeidsoperasjoner
Lokalit et er med Midgard vinsjsyst em t est kjører st yreskap og vinsjer på samt lige
merder som skal avluses i forkant av behandling.
U isking av rense sk foretas iht Håndt ering av sk under st ørre
arbeidsoperasjoner
Dagen før avlusning:
a. Luseskjørt ernes eller heves helt opp.
b. Bunnring heves iht . brukerhåndbok. Vurderinger av biomasse, vær og
st rømforhold skal legges l grunn for hvor mye bunnringen skal heves. Se
prosedyre: Dri av nøt er, ringer og fort øyninger
Før opplining eller bruk av kulerekke skal ekst raut st yr som kan påføre skade på
not ernes:
a. Ut st yr som ut gjør lit en risiko og som det ikke er nødvendig å erne,
forut sa at ut st yret er fest et forsvarlig ut i fra gjeldende værprognoser og
dsramme:
i. Fôrspredere som yt er ut en lodd (f.eks. Kvat ro-spreder og
spredere med yt ering)
ii. Hamst erhjul. Forut sa at det er fr i for skjell/ rur
iii. Takne st enger
iv. Takne
v. Oksygenmålere
vi. Bunnlodd
vii. Bunnring
viii. Død skhåv, rense skskjul og bobleanlegg: Skal dras opp og
fest es forsvarlig l håndlist når orkast not eller kulerekke er i bruk.
b. Ut st yr som ut gjør risiko og som skal ernes uanse :
i. Fôrspredere med lodd
ii. Veierammer
iii. Li -up
iv. Kamera
Int erne avlusningsfart øyer er normalt rigget for måling og lføring av oksygen.
Ved bruk av ekst erne avlusningsenhet er må det på forhånd avklares hvem som er
ansvarlig for de e.
Nødvendig ut st yr for å kunne lføre og måle oksygen skal i llegg være i backup i
hver region. Oksygen-drum, oksygenba eri, manomet er og oksygenmålere.
St andardisert orkast not skal følge servicefart øy avlusning. (Max 38* 12m). Det
skal nnes fart øysspesi kke orkast nøt er lpasset IMM i hver region.
Orkast nøt er skal ikke y es mellom endemiske soner se Båt anløp og
biosikkerhet . Orkast not desin seres i karbad mellom hver lokalit et .
Vask og desinfeksjon av båt er og alt ut st yr skal være gjennomført og
dokument ert iht . Rengjøring og desin sering av ut st yr og båt er, før y ng eller
brakklegging, Båt anløp og biosikkerhet og Overføring av ut st yr mellom
lokalit et er - l u ylling

https://eqs.salmar.no/cgi-bin/document.pl?pid=salmar&DocumentID=4408&UnitID=1008

Dri sleder lokalit et
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Operasjon

Ansvarli g

U ørelse
13. St ørrelse på orkast / kulerekke lpasses en planlagt t renge d på 60 minu er.
Tiden regnes fra sken er å anse som t rengt . Se «Velferdsinst ruks og sjekklist er
IM M» i Avlusing med Ikke-medikament ell met ode (IMM) for grensenivå for
lt ak under behandling.
14. Det skal lines e er kon nuerlig både ved bruk av orkast / kulerekke. Dri sleder
IM M ut peker en ansvarlig for de e på hvert ski .
15. Bunnringen ved avlusningsenhet skal ikke heves helt opp når man pumper fra
orkast .
16. Ved gjennomgående lodd se es de e på bunn eller gangbane før t ømming med
kulerekke.
17. Hvis behandlet sk kjøres lbake i samme merd, bak kulerekke, skal behandlet
sk gis lst rekkelig god plass.
18. Oksygen lse es fra avlusingsfart øyene.
19. Både not og avlusningsenhet skal t ømmes helt for sk. De e er særs vik g i
lfeller hvor sk er pit-t ag-merket

Dri sleder IMM

Kontr ollpunkt er under tr enging
20. Oksygen skal logges ved t rengning i henhold l iht . grenseverdier ved avlusning
krav i Akvakult urdri sforskri en
21. Oksygen lføres orkast et ved behov.
22. Rødbuk og ris ap skal scores «Velferdsinst ruks og sjekklist er IM M» i Avlusing
med Ikke-medikament ell met ode (IMM)
23. Observasjon av adferd i bunnen av lossemerd med ROV eller undervannskamera.

https://eqs.salmar.no/cgi-bin/document.pl?pid=salmar&DocumentID=4408&UnitID=1008

Dri sleder IMM
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Beskrivelse av styringssystemet
Gyldig fra: 09.02.2021
Revisjonsfrist: 09.02.2022

Revisjon: 2.5
ID: 1910

Krav:
•

Beskrive hvordan styringssystemet støtter opp om arbeidet med kontinuerlig forbedring av driften.
Hjemlet i ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001, kunde og sertifiseringskrav.

Beskrivelse av styringssystem
Grunnleggende forutsetninger
1.
2
3

Styringssystemet i SalMar er basert på etiske retningslinjer, Visjon og postulater
og Mål for internkontrollarbeidet
All etterlevel e av krav om internkontroll er innebygget i tyring y temet
Styring y temet er bygd på forbedring hjulet for kvalitet /HMS arbeid
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De u l i k e d el en e av f o r b ed r i n g s ar b ei d et i Sal Mar s s t y r i n g s s y s t em :
4.

Arbeidet med kontinuerlig forbedring i SalMar ASA følges opp av øverste ledelse.
Ansvar og myndighet er nærmere beskrevet i dokumentet Ansvar og myndighet i
internkontroll.
5. Ansvaret for hver enkelt ansatt er definert i stillingsinstrukser for ledende personale
og i HMS-instrukser for operatører.

Kartlegge risiko
6.
7.
8.

Styringsarbeidet er basert på kartlegging og vurdering av risiko.
Risikostyring i SalMar utøves ihht NS 5418:2008
Alle ansatte involveres i kartlegging av farer og vurdering av risiko for sin
arbeidsplass.
9. Risikovurdering for de ulike segmentene og konsernet som helhet gjøres på
overordnet nivå.
10. Risikokartleggingen omfatter også en beskrivelse av forebyggende tiltak.
11. Dette er beskrevet nærmere i Risikostyring.
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Oppfølging og evaluering – Utarbeiding av mål, fokus og planer
12. Ledelsens gjennomgang er en større evaluering som gjennomføres årlig, og nye
handlingsplaner utarbeides basert på denne evalueringen.
13. Årlige handlingsplaner baserer seg dessuten på våre overordnede strategier.
14. Handlingsplanene beskriver forebyggende tiltak (framkommer av
risikokartleggingen), satsingsområder (fokus- og forbedringsområder), ansvar og
tidsrammer.
15. Kvartalsvis gjennomføres systematisk evaluering og nye mål og tiltak forankres i
a. Ledergrupper for de ulike avdelingene og på konsern-nivå,
b. Arbeidsmiljøutvalget,
c. Fagforum som for eksempel HMS-møter, driftsledersamling og
månedsplanmøter.
16. Evalueringen baserer seg på statistikk og historikk som hentes fra det elektroniske
avvikssystemet (i EQS).
17. Forbedringsarbeidet følges konkret opp i det daglige ved systematisk gjennomgang
av lokale planer og tiltak. Planlegging og evaluering av tiltak skal omfatte både interne
og eksterne samarbeidspartnere.

Måle, kontrollere og rapportere
18. Vi måler og rapporterer på en hel rekke faktorer innenfor hvert segment, eksempel:
a. Miljøfaktorer og fiskens velferd
b. Forbruk av energi, vann, kjemikalier, fôr, emballasje osv.
c. Arbeidstid
d. Kvalitet på våre produkter
19. Alle avvik rapporteres i EQS avviksskjema og korrigerende tiltak for å minimere
skade blir umiddelbart iverksatt.
20. Klager fra kunder registreres som reklamasjon i fastsatt EQS-skjema.
21. Avvik rapporteres i KPI’er, og gjennomgås månedlig for de ulike
forretningsområdene.
22. Revisjoner og inspeksjoner:
a. SalMar gjennomfører internkontroll gjennom revisjoner av de ulike delene av
virksomheten.
b. Myndigheter, kunder og eksterne byråer gjennomfører inspeksjoner og
revisjoner av internkontrollsystemet.
c. Inspeksjonene og revisjonene bidrar til nødvendig kontroll av om
styringssystemet fungerer som det skal i SalMar.
23. Ved kjøp av og montering av større installasjoner, brukes samsvarserklæringer for å
sikre at teknologien er som forutsatt i tillatelser og planer.
24. SalMar rapporterer for øvrig i henhold til aksjelov, regnskapslov og god
regnskapsskikk:
a. Årsrapport
b. Kvartalsrapporter
25. SalMar rapporterer om sitt samfunnsansvar (bærekraft) gjennom en årlig rapport.
Rapporten følger malen i GRI (Global Reporting Initiative)
26. Informasjon om virksomhetens kvalitet/HMS/miljøarbeid frigis til relevante parter på
forespørsel (kunder, investorer, sertifiseringsselskap, etc)
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Involvere alle ledd i organisasjonen
27. Alle nye ansatte får opplæring i hva som er viktig for å ivareta
a. sin egen og andre ansattes helse og sikkerhet,
b. ytre miljø,
c. fiskens velferd,
d. at maten vi produserer er trygg,
e. og at vi opererer innenfor fastsatt regelverk.
Punktene omfatter både forebyggende tiltak og beredskap.
28. Opplæringen skal omfatte:
a. Hvilke styringsdokument (prosedyrer, sjekklister osv.) den enkelte må sette
seg inn i,
b. hvordan finne fram i styringsdokumentene,
c. hvilke typer dokumentasjon og registrering som er påkrevet,
d. hvordan risikostyringsverktøyet og sikker jobbanalyse (SJA) brukes,
e. og hvordan avvikssystemet brukes.
29. Medarbeidere innenfor kvalitet, salg og logistikk skal i tillegg ha opplæring i bruk av
reklamasjonsskjema.
30. Opplæringen gis
a. individuelt,
b. i interne eller eksterne kurs,
c. i SalMar-skolen,
d. og i møter og arrangementer for de ulike avdelingene.

Plattform for virksomhetsstyring
31 EQS (E tend Quality Sy tem) er plattformen hvor dokumenta jon grunnlag for
virk omhet tyring er amlet
32 Hver an att har elektroni k tilgang til y temet gjennom egen ID med per onlig
brukernavn og pa ord Tilgang til den enkelte er tilpa et behovet knyttet til rollen
denne per onen har i SalMar
33 Enkelte brukergrupper (ek dykkere) har felle tilganger til relevante dokumenter
gjennom modulen EQS Public
34 Overordna kvalitet tab har an var for at y temet er formål tjenlig for helhetlig
virk omhet tyring
35. EQS inneholder dokumenter som gir en rettesnor for all virksomhet i SalMar,
herunder
a. Styringsdokumenter; som beskriver SalMar som organisasjon både
strukturelt og verdimessig. Eksempelvis organisasjonskart, ansvarsfordeling,
stillingsbeskrivelser, mål, strategier og strukturer
b. Dokumenter som beskriver beste praksis for produksjon er spesifikke for hver
driftsform.
c. Dokumenter som beskriver beste praksis for stab beskriver arbeidsprosesser
som ikke er knyttet direkte til produksjon.
36. Alle ansatte oppfordres til medvirkning og kan melde innspill på egen e-postadresse
til system-stab, eller gjennom funksjoner i EQS.
37. Systemet inneholder egne elektroniske moduler for risikostyring,
avvikshåndtering inkludert reklamasjonsbehandling og kompetanse.
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Meny Matfisk
Gyldig fra: 31.08.2020
Revisjonsfrist: 31.08.2023

Revisjon: 1.4
ID: 6204
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