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.

15

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.

Est.Antall behandlinger2021
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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
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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.

