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Hovedmålsetting:
• Etablere en kunnskapsbasert anbefaling for god
biosikkerhetspraksis
• Kartlegge årsaker til avvik fra denne
• Foreslå tiltak for å styrke biosikkerheten i norsk lakseproduksjon
• Utvalgte produksjonsområder (3, 6, 9, 12)
• Gjennomføres av BDO AS og Åkerblå AS (januar 2019-oktober 2020)
• Referansegruppe nedsatt av FHF
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Gjennomføring

Gjennomføre dialogmøter med næringsaktører

Beskrive en kunnskapsbasert beste praksis
• Gjennomføre spørreundersøkelse for å kartlegge i
hvilken grad denne er omforent i næringen

AP 1

•
•
•

Formidle resultater fra AP 1-3
Drøfte bakenforliggende utfordringer
Få innspill til tiltak

AP 3

AP 5

AP 4

AP 2

Kartlegge reell praksis
Definere
risikofaktorer
•
•

Oppsummer forskningsbasert kunnskap
Oppsummer erfaringsbasert kunnskap

•
•
•

Gjennomføre spørreundersøkelse om reell
praksis
Kartlegge årsaker til avvik mellom reell og
anbefalt beste praksis
Utdype tilbakemeldinger fra
spørreundersøkelse med intervju av
utvalgte respondenter

Foreslå tiltak
• Oppsummere resultater
• Analysere utfordringer
• Foreslå tiltak for å bedre biosikkerheten i
næringen

Beste praksis for biosikkerhet
-hva er det?
(egen delrapport fra prosjektet)

Biosikkerhet
Summen av tiltak som eliminerer
eller minimerer introduksjon av
smitte, hindrer etablering og
spredning av smittestoffer samt
tiltak for å bekjempe sykdom.

Målbilde for beste praksis

Ønsket situasjon sett fra
næringsaktørene?
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Spørreundersøkelse og intervju
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Hva anser du som det viktigste tiltaket/rutinen dere
gjennomfører for å styrke biosikkerheten?
Hva anser du som de største risikofaktorene for smitte av
sykdommer (i dette produksjonsleddet)?
Hva er dagens praksis?
Er du enig i at det er avvik mellom ønsket og reell praksis, og
hvor er det størst?
Hva er de viktigste bakenforliggende årsakene til avvik mellom
ønsket og reell praksis?
Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eller fjerne disse
årsakene?
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+ Mattilsynet

Dialogmøter
Se for deg en tenkt situasjon der en hel landsdel åpnes
for oppdrett for første gang. Tilgrensende områder har
oppdretts- og sykdomshistorie på linje med det vi
kjenner fra norsk oppdrettsnæring...

Du er beslutningstaker i foreløpig eneste oppdrettsselskap i området, og har
stor frihet til å planlegge tilgangen av settefisk.
Du har ansvaret for å etablere egen rognproduksjon, og minst fire moderne
RAS-anlegg for at selskapet skal være selvforsynt med smolt…
Du er beslutningstaker i foreløpig eneste oppdrettsselskap i området, og har
stor frihet til å planlegge arealbruk så lenge du ivaretar vanlige miljø- og
samfunnshensyn….

Idealsituasjon ved nyetablering i et område
Stamfisk og rognproduksjon
• Lokaliteter og områder med stamfisk
må ha godt smitteskille mot områder
med matfisklokaliteter
• Kontroll på helsestatus på stamfisk
som benyttes til produksjon av rogn.
Kontroll med agens som kan utgjøre
en risiko for vertikal overføring
• Sikre gode desinfeksjonsbarrierer for
rogn som ivaretar risiko ved
kontaminering av rognkorn
• Hygienetiltak og hygieniske barrierer
forhindrer kontaminering fra vann
eller rogn etter
desinfeksjonsprosessen
• Rogn leveres dokumentert fri for
relevante patogener

Landbaserte stamfiskanlegg
og settefiskanlegg
• Patogenfri vannkvalitet på
inntaksvann må sikres gjennom
kvalitetssikring av vannbehandling
• Vanninntak skal ikke ha
vannslektskap med oppdrett i sjø.
• Anlegg må sikres mot sjøsprøyt til
utekar og aerosol-smitte via luftere.
• Anlegg og drift som ikke fordrer
blanding av fiskegrupper, men sikrer
alt inn – alt ut prinsippet
• God kontroll på status for smitte og
mulighet for nullstilling av RASanlegg om nødvendig

Idealsituasjon ved nyetablering i et område
Før utsett i sjø
• Det gjennomføres risikobasert screening av smolt for
relevante agens, der produksjonshistorikk, historiske
helseutfordringer og kunnskap om vannkilder danner grunnlaget
for krav til screening.
• Det settes ikke ut fisk fra mer enn to ulike settefiskanlegg i
samme anlegg i sjø, for å unngå risiko for smitte mellom
settefiskgrupper med ulik historikk
• Brønnbåter som utfører smolttransport er dedikert til dette,
med egnet design og gode vedlikeholdsrutiner. Transport
gjennomføres lukket innenfor grunnlinja og nært anlegg. Gitt
at desinfeksjonsprosessene er tilstrekkelig kvalitetssikret og
overvåket, kan transport alternativt gjennomføres med UVdesinfeksjon

Drift organiseres på bakgrunn
av strømmodellering og
hydrodynamiske modeller

Idealsituasjon ved nyetablering av
matfiskanlegg i et nytt område
Område

Område

Område

Brakkleggingssoner

Det skal ikke veksles
utstyr mellom områder

Tydelige branngater
mellom områder
Avlusing, Servicebåter og
trafikk mellom lokaliteter:
- Holde risikoaktivitet til
brakkleggingsområdene
- Ev. smittevernsmatrise/
hygiene tiltak ut fra risiko

Avlusing/servicebåter

Brønnbåt

Godt samarbeid i
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områder
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Behov for forbedring og
anbefalte tiltak

Behov for forbedring - settefiskfase
Vektlagte avvik fra beste praksis

Avdekte årsaker

Mål for tiltaksutforming

Usikkerhet rundt driftsrutiner, funksjon og
effekt ved desinfeksjon av inntaksvann i
settefiskanlegg.

Faglig kompleksitet, ulike løsninger, mange
leverandører, usikkerhet rundt drift og
kvalitetssikring av funksjon og effekt. Usikkerhet
knyttet til kompetanse.
Begrensninger i etablerte driftsbygg og system.
Hensyn til kapasitetsutnyttelse og økonomi.

Gjøre det lettere for den enkelte aktører å sikre
at vannbehandlingsanlegg i settefiskanlegg
dimensjoneres og driftes med tilstrekkelig
funksjon og effekt.
Etablere felles retningslinjer og ansvarsfordeling
som sikrer at settefiskanlegg for framtida bygges
og drives på en måte som sikrer reelt smitteskille
mellom fiskegrupper
Etablere felles retningslinjer for design av RASanlegg og iverksette FoU-tiltak som sikrer reelt
smitteskille mellom fiskegrupper.

Anlegg uten mulighet til reelt smitteskille
mellom fiskegrupper/driftsavdelinger

Det er ikke praksis i næringa for rutinemessig
nullstilling og brakklegging av biofilter i RASanlegg.

Variasjon i praksis for helsekontroll og
dokumentasjon av helsestatus før utsett av
smolt.

Hensyn til velfungerende biofilter og
vannkvalitet. Nyttevurdering i forhold til at
biofiltrene med dagens teknologi må podes
basert på opprinnelig kultur, og at stabil
mikrobiologi virker forebyggende mot
opportunistiske agens.
Ulik risikovurdering knyttet til utsett,
ansvarsfordeling ved overgang i verdikjeden og
dilemmaer rundt tiltak ved påvisninger av smitte
før utsett.

Etablere en omforent praksis for helseovervåking
og dokumentasjon av smolt, og sikre at dette
praktiseres uavhengig av kundekrav.

Behov for forbedring - overgang til sjø
Vektlagte avvik fra beste praksis

Avdekte årsaker

Mål

Betydelig innslag av praksis der båter veksler mellom
transport av smolt og andre aktiviteter.

Ulik risikoforståelse. Kapasitetshensyn.
Hensyn til kapasitetsutnyttelse og kostnader.
Ulik kost nytte-vurdering.

Etablere plan og tidslinje for å få på
plass praksis med dedikerte båter til
smolttransport.

Varierende praksis med tanke på desinfeksjon av
inntaksvann til brønnbåt og «lukket» smoltkjøring.

Kapasitets- og økonomihensyn.

Tiltak
1. Styrke næringas felles gjennomføringsevne
2. Styrke samhandling med myndighetene
3. Forsterke områdeorganisering
4. Forenkle, for å møte en stadig økende
faglig og operasjonell kompleksitet

Takk for oppmerksomheten
Mer informasjon på
https://www.fhf.no/

