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1. Risikovurdering 

1.1. Risikovurdering ved fangst av levende rognkjeks til stamfisk med 

rognkjeksgarn og godkjente båter. 

 
Tabell oversikt risikofaktorer 

 

Mulig hendelse Prosedyre Dokumentasjon 

Dårlige 
værmeldinger 

Bruke større båt eller ta 
opp alle garn. Større 
mannskap på båten. 

Skipper avgjør på hver 
båt. 

Problemer med 
utstyr 
eller motorhavari. 

Bruke en av tre reservebåter Skipper på båten. 
Skipslogg. 

Utfall av pumper for 
sjøvann til 
fisketanker. 

Starte oksygentilførsel og gå 
til lands med fisk. 
Måle oksygen i kara. 
Oksygen under 70% må 
fisken settes ut igjen i sjøen. 

Skipper og mannskap. 
Oksygenlogg på båt. 

Fangst av død eller 
skadet fisk. 

Skadet fisk avlives ved slag 
mot hode. All fisk tas med til 
lands for der å ensileres. 

Skipper fører opp all 
fisk i fangstdagbok. 
Ensilasje 
kvitteringslogg. 

Fangst av utgytt fisk 
eller fisk som vil 
gyte før ankomst til 
anlegg Vågan 

Settes ut igjen med en gang 
skånsomt. 

Noteres i 
fangstdagbok. 

Godt fiske Overstiges 80 kg /m3 med fisk 
i tankene må fisken bringes til 
land for transport til anlegg. 

Fangstdagbok. 

Smittefare på båt Vasking og desinfisering av 
garnrenner og tanker 
Samt hover og klær. 

Bruk av godkjent 
desinfeksjonsmiddel. 

Skipslogg. 
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1.2 Risikovurdering ved transport fra Sørøya Rensefisk. 

25 km med bil og bilhenger med godkjente tanker for levendefisk-transport. 

 
Tabell oversikt risikofaktorer 

 

Mulig hendelse Prosedyre Dokumentasjon. 

Temperaturforskjeller 
på sjøvannet på mer 
enn 2 grader. 

Pumpe vann fra samme 
lokalitet til temperaturen er 
like på båt og henger. Det 
samme ved ankomst til anlegg. 

Transportloggen. 
Oksygen, 
temperatur og PH 
noteres før, under 
og etter 
transporten. 

Biluhell under 
transport 

Reservebil i beredskap. Transportlogg. 

Biluhell med tap av 
sjøvann i tankene. 

Fisken må avlives med slag mot 
hode. Fraktes deretter til 
Vågan 
for ensilering. 

Transportlogg og 
kvitteringslogg for 
ensilasje. 

Høye 
vanntemperaturer 
Mer enn 12 grader 

Redusere antall fisk i kara til 50 
kg/m3. Øke antall 
oksygenmålinger på turen 
Dypere inntak for sjøvann ved 
innlasting Sørvær. 

Transportlogg. 

Smittefare ved 
transport til anlegg. 

Rengjøring av tanker og utstyr. 
Desinfisering. 

Rengjøringslogg for 
transportutstyr. 
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1.3 Risikovurdering ved inntak av stamfisk på anlegget på Vågan, strykning 

av rogn og melke og transport av uskadet fisk tilbake til Sørvær  

for utsetting på fangstplass igjen. 

 
Tabell oversikt risikofaktorer 

 

Mulig hendelse Prosedyre Dokumentasjon 

Smitte kan komme 
inn i anlegget ved 
mottak av stamfisk 
som er villfanget. 

Fisken overføres ved ankomst 
til et eget mottakskar hvor 
den blir gående på UV-renset 
vann og temperaturene blir 
utlignet. 
Synlig skadet og syk fisk blir 
da bedøvet og slaktet til 
ensilasje. 

Produksjons- 
journal. 
Helseattest. 
Ensilasjelogg. 

Feil ved ensilering 
av fisk kan medføre 
smittefare. 

Prosedyre ved håndtering av 
død fisk og ensilering. 

Produksjonsjournal. 
Kvitteringslogg for 
ensilasje. 

Feil håndtering av 
fisken ved mottak 
kan utløse gyting 

Gytefisken bør bæres i vann 
med buken opp når den er 
gyteklar. Strykes umiddelbart. 

Produksjonsjournal. 

Smitte fra fisk i 
anlegget til ny fisk. 

Hunfisken går som regel bare 
noen dager i bassenga før den 
strykes for rogn. Hanfisken 
må gå i egne basseng og 
slaktes forskriftsmessig. 
Smittehygiene og rengjøring. 

Sluser mellom rom 
på anlegget, 
rengjøringslogg. 

Stor dødelighet ved 
teknisk svikt på 
anlegget eller ved 
sykdom. 

Beredskapsplan for anlegget. Daglig leder 

Mulighet for 
rømning av fisk fra 
anlegget på 
Vågan. 

Da dette er villfisk vil det ikke 
være noe stort problem. 

Fisken er også større en 
lysåpning på karavløp og rør. 

Registreringer av 
fisk inn, fisk ut og 
fisk avlivet og 
ensilert. 

Dårlig vannkvalitet, 
Høye temperaturer 
eller lite oksygen. 

Prosedyre ved kontroll av 
Vannkvalitet ved avvik og 
Utløsning av alarmer. 

Produksjonsjournal. 
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1.4 Risikovurdering ved strykning av stamfisk på anlegget på Vågan. 

 
Tabell oversikt risikofaktorer 

 

Mulig hendelse Prosedyre Dokumentasjon 

Overføring av smitte fra 
stamfisk til rogn eller 
melke. 

Strykning foregår i eget 
strykerom med sluser. 
Fisken kommer gjennom 
luke i veggen på renne.  
 

Strykejournal og 
Resultater fra 
prøver på melke og 
rognveske. 

Senere også 
øyerogn. 

Overføring av smitte 
ved selve strykningen 

Engangsutstyr til rogn 
og melke, annet utstyr 
vaskes ved 90 grader. 

Rengjøringsjournal. 

Hanfisken går for lenge i 
anlegget før strykning. 

Avmagring og sårskader. 

Nøye planlegging av 
behovet. Følge journal 
og eldste fisk først. 
Bedøves og avlives. 

Produksjonsjournal. 
Prøver av melke til 
analyse. 

Skader på hunfisk som 
følge av strykning. Tarm 
kan komme ut. 

Skadet fisk må bedøves 
igjen og avlives. 

Produksjonsjournal. 

Rognrester og blodvann 
fra stryking  

Samles opp og ensileres. Rengjøringslogg. 
Ensilasjelogg. 

Smitterisiko fra hanfisk 
til hunfisk og rogn. 

Strykeplass desinfiseres 
før melke strykes, tas ut. 
Prøveresultater mottas 
før produkt blir brukt. 

Rengjøringsjournal. 
Prøveresultater. 

Smitterisiko ved lagring 
og pakking av rogn og 
melke før transport. 

Engangsbeholdere med 
Rogn eller melke sendes 
Gjennom luke i vegg til 
Pakkerommet. 

Produksjonsjournal. 
Rengjøringsjournal. 

  Smitterisiko ved   
overførsel av rogn fra 
pakke rom til inkubator 
avdeling. 

 Rogn blir lagt i poser og 
lukket etter melke blir 
tilsatt for å unngå smitte 
ved overførsel. 

 Produksjonsjournal 
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2.0 Fiskens helse og velferd 

 
Formål 
 
Fiskens helse og velferd er en av de viktigste faktorene for en vellykket produksjon. Ved å behandle den varsomt og 

skånsomt fra den blir tatt ut ifra  garnet, til den blir bedøvd til døde. Vil dette resultere med en bra produksjon med et 

trygt og godt miljø for fisken. 

Bakgrunn 

Rognkjeksa er en fisk som viser veldig få symptomer på stress. Den virker nesten tillitsfull fra vi tar 

den den ut av garna til transport og lagring i basseng om bord eller på land. Selv om rognkjeksa er 

såpass rolig som den er. Må man bedøve den til døde for strykning. Samme gjelder for rognkallen, 

den blir bedøvd til døde deretter vil den til slutt bli utblødd.  

Fisken skal være kortest mulig tid uten sjøvann rundt seg, og vannet skal ha nok oksygen og helst 

mellom 5 og 13 grader. Den skal også ha nok plass til å svømme selv om den som regel sitter sugd 

fast på karveggene. Fiskevelferd er å optimalisere alle faktorer vi rår over slik at oppholdet i 

fangenskapet blir så lite skadelig for fisken som det er mulig. 

Beskrivelse 
 

Oppgaver Krav til utførelse Ansvar 

Optimalisering 

av miljøet 

Oksygeninnhold måles rutinemessig under fiske, transport og 

på anlegget. 90 % er hovedregelen. Over 110% og under 80 % 

skal tiltak Iverksettes. 

CO2 måles ved pH-måling. Ikke overstige 10 mg/l. Regelen er 

at vannet i bassengene skiftes ut hver time. Bassengene på 

Mork er på 1 m3 når de er fulle av vann. Vi trenger derfor på 

det meste 70 l /min til sammen ved full belastning. 

Transport fra Sørøya til Vågan tar bare 65 minutter med bil. Tre 

tanker på 800 liter hver er nok til 90 fisker på 2.8 kg. 

Ved temperaturer over 12 grader må antallet reduseres til 60. 

Oksygen vil tilsettes og bli kontrollert før og under transport. 

Under fiske blir temperaturen i fisketanken den samme som 

I sjøen da vannutskiftingen er stor. På våren varierer sjøen fra 

6 grader i januar til 14 grader i juni. Vi vil ha pumpeinntak for 

å fylle transporttanken på Sørvær på 10 meter og 30 meter 

dybde. Vi kan dermed ta transportvannet uten for store 

variasjoner fra fiskefelt til hva vi har på Vågan hvor vi har 

inntak på 45 meter dybde og 80 meters dybde. På høsten har 

vi sesong fra slutten av august til desember, og temperaturer 

fra 14 til 9 grader. 

Akklimatiseringen vil også skje gradvis ved ankomst. 

Skipper 

transportør 

Vakthavende 

Fôring Rognkjeks og rognkall kommer til kysten bare for å gyte, og 

har som annen fisk liten eller ingen appetitt på fôr. Det er 

derfor ikke noen problemer med fôrrester under transport og 
lagring av denne fisken. Å sulte fisken før håndtering er derfor 

Røkter 
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 ikke tema. Rognfisken vil bli lagret bare en til fem dager før 

den er klar for strykning. Hanfisken som er mindre og fiskes 

med andre garn kan bli lagret lengre, opp til 5 dager.  

 

Etter 5 dager blir hanfisken slaktet ut iht. til § 34.Avliving av fisk 

i akvakultur forskriften. 

 

Tetthet i tanker, 

basseng på 

anlegget 

Ved transport på båt og bil vil vi for kortere tidsrom på 30 

min. ha ei tetthet på 80 kg/m3. I bassengene på Mork vil 

tettheten ikke overstige 40 kg/m3. Fisken på høsten er i 

gjennomsnitt større enn om våren. I 2015 var hunfisken om 

våren 2.6 kg og hanfisken bare 0,7 kg. Om høsten var 

snittvektene 2.9 kg og 0.9 kg. Vi vil derfor kunne lagre en 

biomasse på 770 kg i de 6 bassengene vi har til rådighet på 

Mork hver uke. Det tilsvarer 250 rognkjeks og 50 rognkaller. 

Da disse lagres under ei uke er dette langt over det behovet vi 

ser i dag, men markedet vokser fort. Vi regner med å fiske 40 

uker i året med egne båter, med bra fiske er det bare 20 uker. 

Vi vil ha tillatelse til også å kjøpe fisk fra andre fiskere med 

godkjente båter. 

Karene som brukes på Vågan er 1x1m kar med konete 

overflater. Dette gjør at det er enklere å få igjennom 

strømming og plukking av dødfisk. Det brukes også skjul oppi 

hos fisken. Hannfisk ligger i et egent kar slik at den blir adskilt 

ifra hunnfisken.  

Skipper 

transportør 

røkter 

Vannforsyning Da fisken ikke fôres er vannbehovet pr. minutt lite. Vi har målt 

over 90 % oksygen ved 7 grader på 60 kg fisk ved bare 6 liter 

pr.min og ved 14 grader var det over 80 % O2 ved samme 

mengde fisk og vanninntak. Fisken veide 2.7 kg. Ved inntak på 

Mork på 45 m dybde vil vi ha temperaturer mellom 5 og 13 

grader på sjøvannet. På sommeren vil det ikke være fisk i 

anlegget da det ikke fiskes fra midt i juni til midt i august 

(dette er noe som kan variere etter etterspørsel på rogn). Vi 

unngår derfor den varmeste tiden på året. Det vil være tre 

pumper på sjøvannsinntaket for sikkerhet. En av dem er i 

reserve. Som en ekstra sikkerhet er det også mulig å 

resirkulere vannet inne på anlegget. Vi vil også ha oksygen 
som en ekstra sikkerhet ved uhell på pumper og utstyr. 
Det er også mulighet for å blande inn nedkjølt sjøvann i 
systemet slik at temperaturen på rognen blir kaldere.  

Røkter 

Håndtering og 

transport. 

Basseng for transport bør ha store luker slik at fisken enklere 

kan håves opp. Det er da enklere å løsne fiskene som suger 

seg godt fast ved stress. Det er også viktig å bruke litt større 

håver slik at fisken lirkes løs fra karsidene. Det må ikke brukes 

makt ved håving, men vente til den løsner selv. All form for 

transport bør foregå i vann og ved bruk av renner eller kar på 
hjul inne. 

Transportør 

Røkter 

Fisker 
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3.0 Risikobasert helsekontroll på anlegget. 

 
Formål 

Forebygge og behandle smitte og sykdom på fisk, rogn og melke. 
 

 Utføre tiltak Ansvarlig 

Kontinuerlig Se etter økt dødelighet, endring av adferd som sviming 

og sturing , skader utvendig , finneskader, patologiske 

endringer på død og avlivet fisk. Organer, vev m.m. 

Driftsleder og 

røktere 

Varsling Ved økt dødelighet når dødeligheten åpenbart ikke er 

fra sykdom, eller annen grunn til mistanke om smittsom 
eller ikke smittsom sykdom på anlegget skal veterinær 

varsles og helsekontroll gjennomføres uten unødig 

opphold. 

Er det grunn til mistanke om meldepliktig sykdom skal 

det foretas analyser som kan avdekke om dette og 

melding sendes til mattilsynet. 

Ved vedvarende forøket dødelighet skal ny helsekontroll 

gjennomføres innen 14 dager, med mindre 

årsaksforholdene er entydige og avklart. 

Driftsleder 

Fiskehelsetjeneste Kontroll av alle avdelinger der det holdes fisk en gang pr. 

mnd. 

Behjelpelig med å verifisere helsetilstand til fisk som er 

på vei inn i anlegget. 

Helsesjekk jevnlig av villfanget stamfisk før flytting ut av 

karantene. 

Grundig kontroll med helseattest av alle fiskegrupper 
som forlater anlegget. 

Veterinær 

Hygiene Ved mistanke om sykdom må smittepresset reduseres 

med godt dødfiskopptak,fjerne svimere og skadet fisk 

samt ellers godt renhold. Forebygging av sykdommer er 

alltid bedre enn behandling. Følge alle råd fra 
fiskehelstjenesten. 

Røkter 

Sykdomskontroll og 
fiskehelse. 

I den daglige røkting av fisken skal fiskevelferd og helse være 

hovedfokus. Dette skal skje gjennom registrering, opptak og 

analysering av dødfisk og svimere. Observasjon av fisk med 

unormal adferd som kan avdekke sykdom er viktige oppgaver. 

I tillegg skal det være regelmessige besøk av veterinær som tar 

prøver av fisk, rogn, melke og rognveske. 

Produksjonsjournaler skal gjennomgås og driften skal 
vurderes ut ifra fiskehelse og velferd. 

Daglig leder 
Veterinær 

Avlivning Lite antall fisk kan avlives ved stikk i hode der man treffer hjernen 
på fisken.  

Eller ved større mengder avlives ved overdose med 
bedøvelsesmiddel. Fisken skal avlives raskt. 

Røkter 
Fisker 
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4.0 Sykdomsutbrudd. 

 
Formål 

Ivareta smittehygiene , dødfisk og fiskehelse på en best mulig måte i en krisesituasjon, og minimum 

i henhold til myndighetenes krav. 

Beskrivelse 
 

Oppgaver Krav til utførelse Ansvar 

Tiltak Smittevern: 

A: Den aktuelle delen av anlegget som er berørt skal 

stenges av og kun ha tilkomst av dedikert personell 

gjennom hygienesluse satt opp i samråd med veterinær. 

B: Alt av utstyr og klær som brukes innenfor smitteområdet 

skal oppbevares og brukes kun der. 

C: Besøk og øvrig trafikk i tilstøtende område skal 

begrenses mest mulig. 

D: Dødfisk skal fraktes ut i lukket beholder, ensileres 

umiddelbart og håndteres i henhold til prosedyre for 

ensilering av fisk. 

E: Hvis mulig skal frisk fisk i tilstøtende kar flyttes til ledig 

kar lengst mulig bort fra kar med smitte. 

F: Alt av kar, transportrør og utstyr som til oppbevaring og 
håndtering av syk fisk skal vaskes, desinfiseres og 
tørrlegges. 

Driftsleder 

Tiltak forts. Fiskehelse : 

A: Rådfør tilsynsveterinær om tiltak for å sikre fiskehelse og 

velferd. 

B: Sørg for at fiskehelse og velferd blir ivaretatt i hht 

prosedyren fiskehelse og velferd. 

C: Stopp all unødvendig aktivitet som foring, håndtering o.l 

som kan gi stress på fisken. 

D: Tilsett nødoksygen i kar dersom dette har en mulighet til 

å begrense skade og bedre fiskevelferd. 

E: Start oppsamling av død eller døende fisk så hyppig og 

effektivt som mulig. 

F: Behandling med helsefor er lite aktuelt for stamfisken. 

G: Avliving av fisk som lider i utrengsmål er mer aktuelt for 

de små mengder fisk det er snakk om på dette anlegget. 

Driftsleder 
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5.0 Dødfiskhåndtering på anlegget. 

 
Formål 

Opprettholde god hygiene og redusere smitterisiko i karene. 

Viktig at riktig antall dødfisk blir registrert slik at det blir kontroll på antall og biomasse i anlegget. 

Beskrivelse 
 

Oppgaver Krav til utførelse Ansvar 

Hyppighet Plukke dødfisk hver morgen etter behov, og så tidlig som mulig. 
Svimere og skadet fisk skal også samles opp fortløpende. 

Røkter 

Gjennomføring Bruke egen hov og egne bøtter, en for dødfisk og en for 

bedøvelsesveske for svimere merket for hvert kar. 

Unngå søl på gangveier. Legg aldri dødfisk på gangbaner. 

Skulle søl komme på gangvei skal det renses og desinfiseres. 

Røkter 

Registrering Tell dødfisken og registrer og kommenter eventuelle ytre skader. 

Ved økning i dødelighet skal veterinær kontaktes. 

Ved jevne mellomrom og ved mistanke om sykdom obduser fisk 

og undersøk for avvik. Kontakt veterinær ved mistanke. 

Dødelighet journalføres i dagskjema. 

Røkter 

Håndtering og 

lagring 

Dødfisk skal betraktes som smittefarlig og snarest males opp og 

ensileres i maursyre i dødfiskcontainer. 

Dødfiskbøtter vaskes og desinfiseres etter bruk. Håver for dødfisk 

vaskes i desinfeksjonsbad og håndtak sprayes med desinfeksjon. 

Henges til tørk etterpå. 
Sjekk prosedyrer for ensilering og kvitter i ensileringsloggen. 

Røkter 
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6.0 Prosedyre for avlivning av fisk. 
 
 

Formål 
 

 
Sikre at fisken avlives på en human og etisk forsvarlig måte, og i henhold til 

forskriftene. 

6.1 Avlivning av fisk i små mengder i forbindelse med destruksjon og 

prøveuttak. 
 

Ansvarlig Utførelse 

Alle Stikk i hjernen.  

Overdose av godkjent bedøvelsesmiddel med umiddelbar død til følge. 

Ved bløgging og sløying for uttak av gonader etc. brukes først stikk mot 

hjernen.  

 
 

6.2 Prosedyre for avlivning av større mengder fisk. 

 
Før avlivning kan starte må operasjonen godkjennes av mattilsynet. Det er i utgangspunktet ikke 

tillatt å avlive store mengder med fisk. Denne prosedyren legges ved søknaden. 

 
* Fisken håves opp i buffertank uten at tettheten blir for stor. 

Oksygennivået skal være over 85% i tanken. 

* Inntil 50 kg fisk løftes om gangen opp i bedøvelseskaret. 

Det brukes medikamentell overdose for avlivingen. 

* Ved oppstart skal fiskehelsepersonell være til stede og godkjenne avlivningen (konsentrasjon og 

virketid) 

* Etter avlivningen løftes fisken over i transportkar og kvernes til ensilasje. 

* pH etter behandling med maursyre skal være under 4. 
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7.0. Prosedyre for avlivning ved strykning av rogn. 

 
Beskrivelse 

Bestilling av bedøvelse gjøres av fiskehelsepersonell. Kontakt anleggets fiskehelsetjeneste. 

«Dersom det kan føre til unødig eller betydelig påkjenning for fisk å leve videre, skal den snarest mulig tas ut av 
produksjonsenheten, bedøves og avlives på forsvarlig måte. Kravene i denne paragrafen gjelder i tillegg til forordning 
(EF) nr. 1099/2009 artikkel 3 nr. 1 om at også fisk skal vernes mot unngåelig smerte, lidelse og frykt ved avliving og 
aktiviteter i forbindelse med det. 

Fisk skal bedøves før avliving og være bedøvd når døden inntrer. Bedøvingsmetoden skal ikke påføre fiskene skade 
eller unødige påkjenninger. Bedøving skal skje ved slag mot hode, bruk av egnet medikament eller annen egnet metode. 

Fiskene skal dø som følge av bløgging og påfølgende blodtap fra hjernen, medikamentell overdose eller annen 
egnet metode. Det skal sikres at fiskene er døde før videre behandling. Alt blodvann, andre deler eller avskjær av fisk skal 
samles opp og ensileres, jf. § 16.» 

     

 
Hanfisken avlives ved stikk mot hjernen før bløgging i rent ferskvann. Det er viktig å unngå 

blod når gonadene skjæres ut. Gonadene legges over i engangsbeger for kverning senere. 

Fisk og rester ensileres i maursyre.  

 

Hunfisken avlives med en medikamentell overdose av bedøvelses middel skaffet av 

fiskehelsetjenesten og iht. til deres anbefalinger.
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8.0 Kontroll av vannkvalitet og karmiljø. 

 
Formål 

Sørge for optimale forhold for fisken. 

Beskrivelse 
 

Oppgaver Krav til utførelse Ansvar 

Beskrivelse og 

tiltak 

1. Oksygennivå i karene skal være mellom 80% og 110% med 

setpunkt 90%. O2 kontrolleres med håndmålere morgen og 

kveld, og ved tegn på at fisken mistrives. 

2. Vannutskifting i karene legges til utskifting av vannet i løpet av en 

time. Det gjør at CO 2 holder seg godt under 15 mg/l. Sjekkes når 

biomassen i kara overstiger 30 kg/m3 om kvelden med pH måler. 

3. Ved lite fisk i karene senkes vannivået ved å skifte innerrøret i 

nivåreguleringen til et kortere rør eller åpne for hull i røret.  

4. Hanfisken sorteres ved ankomst av ny fisk. Nye hanner blir lagt 

i egne kar slik at man bruker de gamle hannene til gonade uttak.  

5. Begroing og belegg på karene fjernes mellom hvert innlegg av 

fisk når det er tomt. Fisk kan også flyttes til et annet for renhold. 

Da vi ikke fôrer fisken, vil vannkvaliteten for fisken være god i 

kara. 
6. Siden fisken oppholder seg ute, får den en naturlig døgnrytme.  
7. Det blir lagt i skjul i karene for å berolige fisken under oppholdet. 
Disse vaskes hver gang det kommer inn en ny runde med fisk. 
Skjulene i han karene blir vasket hver uke eller etter behov.  

Røkter 

Registrering Vannkvalitet sentralt registreres på Sjekkliste utstyr og anlegg. 
Karmiljø og fiskenotater registreres på Dagskjema kar og fisk. 

Røkter 

Kontroll av 

Utstyr for 

vannbehandling 

1. Sjøvannspumpene slår inn automatisk ved behov for mer vann 

inn i nivåtankene. En gang hver uke må reservepumpen startes opp 

for kontroll. Husk å tilbakestill alarmer. Ved rengjøring av nivåtanker 

brukes reservetankene på loftet. Husk å tilbakestill alarmer ! 

2. Inntaksfilter kontrolleres sammen med UV-filter hver dag. Ved 

rengjøring brukes reservefilterløp. 

3. Inntaket på 45 meter skal brukes som hovedregel. Skulle dette 

vannet ha temperatur 2 grader lavere eller høyere enn vannet som 

er i transporttanken når ny fisk kommer bør dette utlignes. Da kan 

det pumpes fra grunnere dyp til mottakskaret ei kort tid. 

4. Resirkulering av vannet i anlegget brukes bare ved nødsfall og ved 
nødvendighet for kjøling av vann temperatur. Dette 

starter da automatisk samtidig som pumpealarmer går og kan 

Røkter 
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omdirigeres manuelt. Da det ikke er fôr rester i vannet behøves bare 

UV-behandling av resirkulert vann. Vannet blir fall luftet etter at det 

kommer fra nivåtankene. 

Pumpene skal testes hver uke. Husk å tilbakestille alarmer etterpå. 



19  



20  

9.0 Prosedyre for mottak av villfanget stamfisk i anlegget 

på Vågan. 

 
Bakgrunn 

For å unngå for mye fisk i anlegget vil stamfisk bare tas inn i anlegget når det er bestillinger på rogn 

og melke for kunder. 

Beskrivelse 
 

Oppgaver Krav til utførelse Ansvar 

Forhånds- 

kontroll 

Nyfanget rognkjeks og rognkall kjøpes av Sørøya Rensefisk a/s 

direkte yrkesfiskere. Det vil bare være lokalfanget fisk fanget 

utenfor oppdrettssoner. 

Daglig leder 

Skipper 

Kontroll ved 

ankomst 

Fisken ankommer i et begrenset antall på inntil 90 stk på en gang 

i godkjente tanker på bilhenger med oksygenforsyning. Fisken 

blir da kontrollert for ytre skader og kondisjon, og oksygen og 

temp. 

blir målt. Fisken blir så hovet over i mottakskar med UV-renset 
vann hvor den blir gående til vannet i karet er skiftet ut noen 

ganger før den blir tatt inn i anlegget. Fisker som ikke er i bra 

form blir avlivet forskriftsmessig og ensilert. Avløpsvannet fra 

ventekara blir ikke tatt inn i anlegget heller. 

Siden vi alltid har liten tid før noe av rognfisken må strykes vil 

dette starte med en gang eller en dag etter fisken har ankommet 

anlegget. Sorteringskar blir brukt for å sortere ut hunnfisk som er 

klar. Hanfisken kommer i et eget basseng da disse kan lagres 

lenger. 

Transportør 

Røkter 

Forberedelser 

før fisk 

kommer 

Det er svært viktig for fiskevelferden at hele prosessen er nøye 

planlagt og samkjørt. Vi må ha full kontroll på alt fra fiske til 

transport til mottak på anlegget til strykning av rogn og ikke 

minst til forsendelse av ferdig pakket rogn og melke til kundene. 

Ubefruktet rogn må være framme hos kundene helst 20 timer 

etter strykning, og frakten kan derfor nesten bare foregå med 

fly. 

Alle kar for stamfisken må være desinfisert og klare for fisk. 

Vannforsyninger må være ferdig innstilt til de karene som skal 

motta fisken og karene fylt opp med vann. 

Strykerom må være desinfisert og klargjort for strykning 

umiddelbart etter ankomst av hunfisk. 

Daglig leder 
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10.0 Prosedyre for strykning og behandling av rogn og 

melke på anlegget på Vågan. 
 
 

Oppgaver Krav til utførelse Ansvar 

Gjennomføring 

av strykning av 

rogn og melke 

Rognfisken som er klar for strykning er allerede sortert ut i 

mindre kar nær strykerommet. Små mengder fisk blir så avlivet 

med medikamentell overdose før den blir sendt igjennom ei luke 

i veggen til den eller de som er klare til å strykes i 

engangsbeholder med desilitermål og tas gjeldene prøver av 

fisken. Etter prøvetaking blir fisken sendt ut ei luke og lagt i ett 

kar for ensilering. 

Strykeplassen er adskilt ved at det er et bord for stryking, et 

bord for prøveuttaking og et bord for rognvæske uttak, og 

rogn søl blir fanget opp av kar under strykeplassene. Dette blir 

etter strykningen samlet opp og ensilert. 

Det behøves minst 4 personer til gjennomføringen slik at ikke noen 

må gå gjennom slusene. En person henter og bedøver fisken og 

sender den inn til strykebordet mens en stryker rogn, og sender 

rogna til personen som tar ut rognvæske prøver. Denne personen 

fører også kontroll med mengden slik at det ikke strykes mer rogn 

enn det som er bestilt av kunden, og skriver journalene etter hvert.  

Deretter blir beholderne med rogn sendt videre gjennom ei ny luke 
til måling, kvalitetskontroll og klargjøring til enten pakking eller 

befruktning. Etter befruktning blir rognposene lukket og satt i 

beholdere slik at disse kan flyttes videre til inkuberingsavdeling. 

Fersk rogn blir lukket i poser og flyttet via en luke hvor det kan taes 

ut. 

Ferdig strøket fisk blir ensilert etter prøver er tatt. 

Personen som bringer fisken, fører også journalene for fisken som 

blir brukt. 

  Den andre tar ut vevs prøver av fisken og sender dertetter fisken ut 

igjen for ensilering. Til slutt blir rogna sendt igjennom en luke i 

veggen til der rognen skal ligge å inkubere.  

 

En person greier å stryke ca. 10 liter rogn i timen, og rognmengde 

varierer fra 0.2 til 1.2 liter pr. fisk. Snittet ligger på 0.5 liter på vinter 

og 0.3 på vår.  

 

Ved befruktning av rogn blir rognen tilsatt melke som er på forhånd 

testet tilsatt i rognposene med riktig mengde, ca. 1,5ml spermcoated 

melke per hunnfisk. Etter melke blir tilsatt så lukkes posene og sendes 

i en kasse videre til inkubator avdelingen hvor det blir tilsatt 1L 

sjøvann til hver pose rogn for å starte befruktningen. Posene blir igjen 

lukket og vugget forsiktig i 1-2min for å unngå klumping. Deretter blir 

rognen sagte tømt i inkubatoren med vanngjennomstrømning hvor en 

engangsskje brukes til å «blåse» vann på rognen for å få en luft 

imellom eggene før proteinet i rognvæsken herder. Former blir brukt 

etter mengde for kunder hvor formet rogn er nødvendig. Disse 

desinfiseres etter bruk. 

 

Daglig leder 
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Rognen blir sjekket hver mandag og fredag for kvalitet og dødelighet. 

Det blir fulgt opp av røkter for å se utvikling, temperatur forskjeller og 

vanngjennomstrømning. Alle disse blir loggført for vært innlegg av 

befruktet rogn. 

 

All fisk som blir solgt, eller brukt til innleggelse skal det tas prøver av i 

henhold til kundens krav. 

 

Hanfisken er det svært vanskelig å få melke ut av, og den må 

derfor bedøves og avlives. Man blør ut hver fisk i en sin egen 

beholder før den skjæres opp i buken og tar ut gonadene. Dette 

foregår på strykeplassen etter at rognstrykning er ferdig og alt er 

desinfisert. Melken lagres også i engangskulturflasker for lagring i 

eget kjøleskap. Det vanlige er at på 10 liter rogn behøves gonader 

fra 2 til 3 hanfisk. 

Restene av fisken samt blodvannet blir til ensilasje, og beholdere 

og utstyr vasket og desinfisert. 

Det vil også bli tatt prøver av hanfiskens gonader eller nyrer etc. 



23  

11.0 Prosedyre for pakking og forsendelse av rogn og 

melke. 
 
 

Oppgaver Krav til utførelse Ansvar 

Pakking og 

forsendelse 

Etter at mengden med melke som er bestilt er lagret på 

kjøleskap i tilknytning til strykerommet, 

men adskilt med sluser må den snarest mulig pakkes og sendes 

ut til kunde for befruktning og inkubering sammen med rogn 

som strykes samme dag som forsendelse. 

Tid imellom uttak av melke til forsendelse/bruk skal maks være 

5 dager og maks 12 timer for fersk rogn forsendelse 

Pakkerommet er adskilt fra strykerom slik at beholderne med 

rogn og melke igjen sendes av en person gjennom luke i vegg til 

neste person på andre siden. 

Her blir da rogna forsiktig omrørt slik at den lettere kan fylles i 

rognposene, en for hver fisk. Mengden med rogn blir igjen 

kontrollert og skrevet på hver pose. I tillegg får hver pose et 

eget nummer slik at den kan spores tilbake til hvor den er 

fanget og datoer for fangst og tidspunkt for strykning. 

Prøver av rognveske tas også og tildeles med posenummer for 

inkubering eller forsendelse 

Oppfylling av rogn i posene forgår over en beholder slik at 

eventuelt søl blir samlet opp og ensilert. Ved rognsøl må en ny 

beholder brukes og hansker skiftes. 

Hver rognpose tilsettes litt oksygen fra en slange. Denne må 

også desinfiseres hvis den kommer i kontakt med rognveske. 

Rognposene pakkes i spesielle isoporkasser for flyfrakt som tar 

10 poser.I bunnen av kassene ligger et lite lag med isbiter og 

over isen et lag med isopor som beskytter rogna mot isen. 

Etter at rogna er pakket og merket pakkes melken fra hver fisk i 

egne poser med nummer. Alle posene pakkes også i egen kasse 
beregnet for flyfrakt med is i bunnen og merkes slik at den kan 

spores tilbake til fangststed og dato. 

Prøver av melken tas ut for kontroll under lupe og lagres kjølig. 

Det er gode resultater med melke som er lagret over 5 dager, 

men vi ønsker å holde oss under for å være sikker på kvaliteten. 

 

Øyerognen blir pakket etter alle prøveresultater er mottatt og 

oppnådd imellom 130-180 døgngrader. De pakkes i tilpassede 

«lakserognkasser» der det blir lagt knust frosset filtrert sjøvann på 

toppen av kassen slik at rognen holdes kjølig og fuktig under 

transport tiden. Denne pakke metoden gir oss muligheten til å ha 

36t transport tid før rognen bør komme i vann igjen. I hver kasse er 

det plass til opptil 4 rognkaker, men vi bruker kun 3 plasser for å ha 

ett skille imellom rogn og is lag. 

 

Daglig leder 
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Levering Er avstanden over 4 timer og det finnes flyplass i nærheten 

må det brukes flyfrakt. 

Denne må bestilles mellom 1 til 2 dager i forveien før sending. 
. Vi vil da bruke fraktfirma som kan hente på anlegget, og kan 
bringer rogna ut til kundens anlegg. 

Daglig leder. 

Transportfirma. 
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12.0 Beredskapsplan for Sørøya Rensefisk AS . 

 
Formål 

Ivareta smittehygiene og fiskevelferd på en akseptabel måte ved ved massedød ved 

anlegget. 

Omfang 

Prosedyren omfatter: Varsling om massedød av stamfisk av rognkjeks 

Begrensning av skadeomfang 

Kartlegge årsaker 

Opptak av død fisk 

Behandling av død fisk 

Destruksjon av død fisk 

Transport av død fisk 

Avlivning av fisk 

Beskrivelse 
 

Oppgaver Krav til utførelse Ansvar 

Varsling Ved sterk økning i dødelighet skal følgende tiltak settes i gang 
: a. Varsle daglig leder 

b. Kalle inn ekstra mannskap om nødvendig 
c. Skaffe ekstra kar til dødfisk 

d. Daglig leder varsler veterinær 

Røkter 

Daglig leder 

Begrense 
skade 

a . Stoppe all unødvendig aktivitet som stresser fisken. 
b. Tilsette nød oksygen i basseng hvor fisken dør. 
c. Starte nødstrømsaggregat hvis strømbrudd er feilen. 
d. Starte reservepumper eller resirkulasonsanlegg. 

Røkter 

Finne årsak a. Dersom skadeårsak er usikker, inhente ekstern 
kompetanse. 

b. Kartlegg diagnose fisk, tilsynsveterinær. 
c. Hvis sykdom er årsak skal prosedyre for tiltak ved 

sykdom følges. 

Veterinær 

Avlivning av 
fisk 

a. Dersom tekniske problemer gjør at fisken ikke er til 
å redde eller at fisk er påført skade eller belastning 
som er dyreetisk uforsvarlig skal fisk avlives på 
mest mulig skånsom måte. 

b. Ved større mengder fisk skal fisken avlives ved å 
bruke bedøvelse i hht prosedyre. 

Røkter 
veterinær 

Opptak og 
destruksjon 

a. Start håving av dødfisk med dødfiskhov til kar for 
dødfisk . 

b. Vær nøye med desinfeksjon av utstyr og at andre 
kar ikke forurenses med utstyr fra død fisk. 

Røkter 
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 c. Etter oppsamling følges prosedyre for ensilering av 
fisk. 
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13.0 Rømning av fisk. 

 
Beskrivelse 

Da vi bare har større fisk i anlegget, er det liten sannsynlighet for fisken å rømme. Det er 

også villfanget rognkjeks og dermed er det ikke noen risiko for annen fisk. 

 
Alle lysåpninger i avløp ut av anlegget er mindre enn 100 mm, og derfor umulig for fisken å 

komme igjennom. Det vil likevel benyttes siler i kara for å unngå at fisk skal tette igjen 

avløpsrør. Skulle basseng oversvømmes vil fisken ikke komme ut av anlegget. Det vil være 

ekstra overløp på alle basseng slik at oversvømmelse unngås. 

 
 

 
14.0 Hygieneregler for anlegget. 

- Du skal vaske og desinfisere hendene ved ankomst anlegget og ved inngang til ny 

avdeling. 

- Ved alle sluser skal fottøy og kjeledress skiftes. 

- Arbeidsklær skal brukes for å beskytte egne klær og for å unngå smitte. 

- Støvler, engangshansker og vanntette dresser som kan desinfiseres skal brukes ved 

rengjøring med vann eller høytrykkspyler. 

- Ved bruk av sterke vaskemidler skal vernebriller benyttes. 

 
 

Andre regler: Røyking er ikke tillatt på anlegget 

Mat og drikke skal inntas på spiserommet, og ikke der hvor det brukes 

eller oppbevares kjemikalier o.l. 
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15.0 Hygieneplan for anlegget. 
 
 

Vaskeobjekt Metode Hyppighet Middel Varighet 

Kar og basseng Avfettning og 
avskylles 

Ved behov og 
før nytt innlegg 
av stamfisk 

Lensetil/Addi 
Aqua 
4% blandes med 
vann. 

15 min 

Koster, bøtter 
Håver etc. 

Manuell vask 
Tørkes etterpå 

Daglig etter 
bruk 

Buffodine 
4% blandes vann 

30 min 

Fotbad Manuell vask Skiftes daglig Buffodine 
4% blandes vann 

24 timer 

Gangbaner Manuell vask Ved behov Lensetil/Addi 
Aqua 
4% blandes vann 

30 min 

Prøvetakingsutstyr 
Pakkeutstyr etc. 

Manuell vask 
eller stim 
oppv.maskin 

Daglig etter 
bruk. 

Klor 
30% blandes vann 

15 min 

Strykebord og 
pakkebord etc. 

Manuell vask 
Tørkes etterpå 

Daglig etter 
bruk. 

Addi Aqua 
4% blandes vann 

15 min 

Nivåtanker og 
pumpekummer 

Skumlegges og 
avskylles 

ved behov Lensetil/Addi 
Aqua 
4% blandes vann 

15 min 

Håndhygiene Manuell vask Før arbeid og 
etter pauser 

Aco mild såpe straks 

 
 

Forløp: Rydding-- grovrengjøring—forspyling—skumlegging/kjemikaliepåføring 

Avspyling—fjerne vannansamlinger—desinfeksjon—skylling—tørking. 

 
Viktig: Bruk alltid verneklær og vernebriller ved bruk av kjemikalier ! 

Les alltid på etikett før du bruker produktet. Verneinstruks. 

 
Ved uhell med kjemikalier: Lege. 113 eller giftinform.sentralen: 22 59 13 00 
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16.0 Bruk og håndtering av kjemikalier og legemidler. 

 
Formål 

Skal ivareta helse, miljø og sikkerhet ved bruk av kjemikalier og legemidler. Unngå uaktsom 

bruk, håndtering og utslipp til miljøet.  
 
 
 

Oppgaver Krav til utførelse Ansvar 

Tiltak Les pakningsvedlegg for de enkelte kjemikaliene nøye og gjør deg 
kjent med forsvarlig bruk, oppbevaring og utslipp. 

Alle 

 Bruk anbefalt verneutstyr i henhold til kjemikaliets produktblad Alle 

 Utgangspunkt for all bruk og håndtering av kjemikalier og 
legemidler er nulltoleranse for utslipp, hvis ikke annet er klarert i 
henhold til forskrifter og tilsynsmyndigheter. 

Alle 

 Alle utilsiktede utslipp skal rapporteres som avvik på HMS Alle 

 Ved alvorlig utslipp skal det handles i henhold til 
beredskapshåndboken. 

Alle 

 Skriv opp på eget skjema mengde kjemikalier som tas ut fra lager 
for å holde god oversikt over forbruket på anlegget. 

Alle 

 Tomme kjemikaliebokser eller emballasje skal behandles som 
spesialavfall og ikke kastes sammen med vanlig avfall. 

Alle 

   Alle kjemikalier skal settes tilbake i kjemikalie skal og låses etter 
bruk. Følg «uttaks journal» for kjemikalier. 

  Alle 

 
 
 

Telefon til giftinform sentralen : 22 59 13 00 Daglig leder : 950 89 318 

Telefon til legevakt : 
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17.0 Nødnummer 

 
Daglig leder: 950 89 318 

 
 
 

Viktige telefoner : 
 
 

 

Politi : 112 Legevakt : 

Brann : 110 Giftinfo 22 59 13 00 

Ambulanse : 113 Daglig leder : 950 89 318 
 
 
 

Førstehjelp er plassert ved : Verkstedrom, pakkerom og strykerom. 

Øyeskylling ved : Ensilasje, verksted / lager og inngang til basseng. 

Brannslukkere ved : sikringsskap, verksted og innganger nede. 

Adressen er : Sørøya Rensefisk AS Vågan anlegget 

Hasvik. 
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18.0 Instruks for vakthavende røkter. 
1. Formål. Sikre drift og anlegg gjennom kontroll og ettersyn 

2. Omfang. All bygningsmasse og uteområde. 

3. Ansvarlig for punktene under og gjennomføring. 

4. Sjekkpunkter 
 

Ansvarlig Aktivitet Henvisning 

Vakthavende 
røkter 

Morgenrunden : Sjekke at ingen utedører er åpne. 
- Kontrollere vanninntak og nivåtanker 
- Sjekke om fisken i bassenga oppfører seg normalt 
- Måle oksygen og temperatur. Justere for vanninntak. 
- Ved snø sørge for brøyting av veien og området. 
- Kontrollere rogn og rogn avdelinger. 

Sjekklister 

Vakthavende Fortsette med sjekklister og journalføring. Sjekklister 

Vakthavende Klargjøre for dagens gjøremål. Sørge for at mottaksbasseng er 
klargjort for å ta imot fisk og at strykerom er desinfisert og 
klart for strykning av rogn. Fylle opp med utstyr og litermål. 

Sjekklister 

Vakthavende Kontrollere lagerbeholdning av engangsutstyr og emballasje 
som er nødvendig for strykningen de neste dagene. 

Sjekklister 

Vakthavende Sortere ut gyteklar hunfisk til småkara etter utbulningen.  

Vakthavende Stå klar når fisketransporten kommer med desinfiserte hover.  

Vakthavende Flytte gyteklare hunfisker inn i ledig småkar for strykning.  

Vakthavende Hjelpe til med flytting og sortering av fisken.  

Vakthavende Etter strykning hjelpe til med rengjøring og desinfisering. Sjekklister 

Vakthavende Dager uten strykning av rogn utføres vanlig vedlikehold.  

Vakthavende Ettermiddagsrunde: Kontroll av vanninntak og basseng. Sjekklister 

Vakthavende - Se etter at kaffetraktere, tørketrommel etc. er avslått. Sjekklister 
Vakthavende - Låser dører og kontrollerer anlegget og fisken. Sjekklister 

Vakthavende - Låse ensilasjekontainer for dødfisken. Bestille 
tømming 

Sjekklister 

Vakthavende - Føre journaler. Alle avvik av betydning meldes daglig 
leder snarest. Andre avvik følges opp og noteres. 

- 

Sjekklister 

 - Vakter kan ikke overlates til andre uten godkjenning.  
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19.0 Formalinbehandling av stamfisk. Reduksjon av 

ektoparasitter på fisken. 
Forebyggelse, kontroll og bekjempelse av sykdommer og smittespredningen. 

 

Ansvarlig Aktivitet Henvisning 

Alle Bakgrunn for behandlingen: Ektoparasitter : disse lever hele 
eller deler av livssyklusen på fiskens overflate og kan gjøre at 
fisken får irritasjon og skader på hud og gjeller. Kan i verste 
fall gjøre at fisk dør. 

 

Alle Tre typer er vanlige : Trichodina , Gyrodactylus og Costia Fagblad 

Daglig leder Forberedelser : Ved temperaturer over 14 grader bør 
behandling utsettes hvis mulig grunnet ekstra stress. 

- Gytefisk bør bare unntaksvis behandles og i samråd 
med veterinæren på anlegget. 

- 

 

Alle Stor fisk bør sultes hvis den har spist 2 døgn  

Alle Karene må være rene slik at parasitter ikke fester seg på groe  

Alle Verneutstyr skal brukes : Vinyl hansker 
Hel gassmaske 

 
Tett arbeidstøy 

 

Alle Utstyr : Formalin med 25% styrke 
Stort litermål eller bøtte med måleskala 
Oksygenmåler 

 

Alle Standard dosering vil være i konsentrasjon 1 : 2700.  

Alle Behandlingstid er minimum 30 minutter. 
Husk å tilsette oksygen i behandlingskaret! 
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20.0 Prosedyre for bruk av bedøvelse ( Benzoak ) 
 
 
 
 

Ansvarlig Aktivitet Henvisning 

Alle Sikkerhetsregler : Unngå hudkontakt  
Gjelder også hudkontakt med ferdig væske. 

Ved håndtering av Benzoak øyevern og hansker brukes. 
  
Tilbakeholdelsestid : 7 døgngrader 

 

Alle Oppbevaring:  Benzoak skal oppbevares i original 
emballasje. Tørt og kjølig, under 25 grader, og 
uten sollys. 

Benzoak lagres i medisinskap på laboratorium. 

 

Alle Fisken skal følges tett under innsoving og oppvåkning. 
Forsøk alltid bedøvningen på en liten mengde fisk først. 
Innsovningstiden bør ligge på 50 til 60 sekunder. 

 

Alle Stamløsning av Benzoak: Blandingsforhold er 15-20ml til 100 liter 
vann 

-Fyll opp ett kar med sjøvann. 
-Mål opp riktig mengde Benzoak i forhold til kar 

størrelse. 
Fisken eksponeres og skal bli bedøvd etter bare ett par 
minutter. Bedøvelsen må våkes nøye. 

 

Oppbevares kjølig og mørkt. 

Etiketten 

Alle Ferdig blanding i bedøvelseskar: 
- Karet fylles opp med vann til merket og riktig mengde blanding. 
- Test blandingen på ei rognkjeks først. Bør ta 4 minutter. 
- Juster styrken ved behov. 
- Skift ut blandingen hvis vannet blir uklart eller slimete. 
- Skyll av bedøvelsen på fisken i karet med rent vann før den 
avlives 
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Formål 

21.0 Avviksbehandling. 

Sikre ensartet saksbehandling og å fjerne årsaker til avvik. Videre skal det sikres at feil, 

erfaringer og ideer blir behandlet og fulgt opp på en systematisk måte. 
 

Ansvarlig Aktivitet Henvisning 

Alle Avvik og forslag til forbedring skal registreres i avvikspermen. 
Obligatoriske felt er : Registrert av : Navn 

Dato og tidspunkt for hendelse 
Emne (i stikkord ) 
Beskrivelse. Her beskrives hva som har 

skjedd eller hva som ønsket endret etc. 

Avviksperm 

Alle Følgende regnes som avvik : a. Uforklarlig tap av fisk 
b. Tap og skader på utstyr som ikke regnes som forbruk. 
c. Skader på personell og nestenulykker. 
d. Feil på produkter ,rogn etc. som er levert fra oss. 
e. Feil på produkter og tjenester fra våre leverandører. 
f. Brudd på offentlige lover og forskrifter 
g. Pålegg fra offentlige myndigheter, forsikringsselskap. 
h. Episoder som kunne medført uhell, men ble avverget. 
i. Hendelig uhell som stadig gjentar seg. 

Avviksperm 

Alle 
Daglig 
leder 

Viktige saker skal tas opp med daglig leder straks det er mulig. 
Saksbehandling skal foregå sammen med registrator og 
begynner når feltene : Strakstiltak, korrigerende og 
forebyggende tiltak fylles ut. 
Status endres til : Under behandling, som skal være innen 7.d 
Frist for når tiltaket skal være gjennomført noteres sammen 
med hvem som er ansvarlig for gjennomførelse. 

Avviksperm 

Alle Dersom det ikke er mulig å lukke avvik skal dette meddeles til 
registrator. Det kan da være nødvendig å endre prosedyrer. 

Prosedyre. 

   



36  

22.0 Beskrivelse av ansvarsforhold i Sørøya Rensefisk A S . 

 
Styreleder er Geir K. Otterlei, som også er arbeidende styreformann og tar avgjørelser av 

større betydning for selskapet sammen med daglig leder. 

Daglig leder er Olav Otterlei som står for den daglige driften av selskapet. Han har også 

ansvaret for personell og hovedansvaret for at fiskevelferd og offentlige bestemmelser blir 

fulgt opp på en sikker måte. 

Røktere og teknikere rapporterer til daglig leder. De har ansvaret for at den daglige driften 

på anlegget foregår på en måte som ivaretar helse, miljø, sikkerhet og fiskevelferden best 

mulig. Arbeidet skal gjennomføres etter planer og retningslinjer for anlegget. 

 
 
 

23.0 Utarbeidelse, endring og sletting av prosedyrer. 
 

Hensikt 

Skal sikre at prosedyrer som skal inngå i kvalitetssystemet utformes og godkjennes på 

ensartet måte. 

 
Gjennomføring 

Utarbeidelse av nye prosedyrer, samt endring og godkjenning av dokumenter i 

kvalitetssystemet samt sletting av dokumenter i kvalitetssystemet skal godkjennes av 

daglig leder eller arbeidende styreleder. 
 

Ansvarlig Aktivitet Henvisning 

Ansatte Opprette nytt dokument. Ny prosedyre skal gjennomgås før 
prosedyremal hentes fram. 

Prosedyremal 

Ansatte Studer styrende dokumenter som aktuelle lover og 
forskrifter og andre krav. 

§5.1 IK m.m. 

Ansatte Utarbeid dokument. Begynn fra toppen og fyll ut de ulike 
feltene etter hvert. 

Prosedyremal 

Ansatte Plaser prosedyren under et bestemt fagområde, som 
innkjøp, rengjøring etc. 

Prosedyremal 

Ansatte Beskriv nøyaktig hensikten med prosedyren og ikke 
hensikten med den handlingen den skal sikre. 

Prosedyremal 

Ansatte Prosedyren omfatter hvilke aktiviteter. Prosedyremal 

Daglig leder Beskriv hvilken stilling som har ansvaret for utførelse. Prosedyre 

Ansatte Referanse. Beskriv hvor eventuelle krav til gjennomførelse 
står. 

Henvisning 

Ansatte Aktivitet: begynn beskrivelsen av det praktiske arbeidet 
med å formulere det i enkelte steg som: planlegging, 
innhenting av utstyr, gjennomføring, opprydding, journaler 

Prosedyremal 
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Ansatte Henvisning viser til hvilket dokument som skal brukes. Mal 

Ansatte 
Daglig 
Leder 

Endring av eksisterende dokumenter: Nummerer de enkelte 
endringer i margen, og fyll inn etterpå. Endret mal må nå 
arkiveres etter at den er godkjent av daglig leder. 

Prosedyremal 

Daglig leder Daglig leder godkjenner sletting og arkiverer ny prosedyre. 
Gammel prosedyre arkiveres under slettede prosedyrer. 

Prosedyremal 

 
 
 
 

23.0 Revisjon av internsystemet. 

 
Hensikten er å holde internsystemet ajour og intakt. 

Dette systemet skal gjennomgås og revideres minst en gang hvert år. Dersom rutiner 

må endres må prosedyrer endres samtidig. Daglig leder er ansvarlig for at dette gjøres. 

 
 

Viktige ringpermer: Internkontrollsystemet står på kontoret hvor alle ansatte har tilgang. 

Protokoll for 2017: Her settes alle utfylte skjema inn på riktig plass hver dag. 

Skjema for drift : Her skal alle skjema for den daglige driften finnes. Koper lages når det 

er nødvendig av alle ansatte. 

 
 

 
24.0 Avfallshåndtering. 

 
Hensikt 

Denne prosedyren skal sikre at avfall blir behandlet og fjernet på en slik måte at søl og 
eksponering til produkt, mennesker og dyr unngås. Herunder husholdningsavfall, glass, 
metall, batteri mm. Spesialavfall som kjemikalier, kjemikaliebeholdere, medisinrester, 
tomme medisinbeholdere, o.l. 

 
 

Gjennomføring 

Alt avfall skal samles opp adskilt i egne containere. Oppbevaring av avfall skal skje på en slik 

måte at det ikke kan forurense miljø eller utgjøre en smitterisiko for fisk/rogn/melke. 

Mottaker (ref. egen avfallsplan) kontaktes i god tid før henting. 

 
All levering av avfall skjer til godkjent mottak. Mottak av forskjellige fraksjoner framkommer 

av avfallsplan. Usortert avfall blir sortert for godkjent deponering, destruksjon eller gjenbruk. 

Ved forbrenning brukes energien til fjernvarme. 
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Spesialavfall / farlig avfall 

Ved levering av spesialavfall skal det fylles ut eget deklarasjonsskjema. Framside skjema 

leveres mottaker av avfall. Kopi av skjema oppbevares internt. 

 
Det farlige avfallet skal leveres minst én gang i året, men trenger ikke leveres før den totale 

mengden overstiger ett kg. 

 
Eksempler på spesialavfall/farlig avfall: 

• Rester av maling, beis, lakk, lim, sparkel, fugemasse, silikon, akryl. 

• Rengjøringsmidler som rester av Plumbo og avfettingsmiddel. 

• Giftpreparater som rotte- og musegift, samt antiparasitt og soppdreper 

• Alle oppladbare batterier, knappcellebatterier og bilbatterier. 

• Lysstoffrør og sparepærer. 

• Spraybokser med drivgass 

• Spillolje 

 
 

 
25.0 Opplæring 

 
Hensikt 

Denne prosedyren skal sikre helse og sikkerhet for personer og materiell samt velferd for 

fisken ved at alle ansatte får tilstrekkelig opplæring før selvstendig utførelse av arbeid. 

 
 

Gjennomføring 

Daglig leder har det øverste ansvar for at alle ansatte får tilstrekkelig opplæring. 

De nyansatte skal settes godt inn i alle relevante arbeidsoppgaver. I opplæringsperioden skal 

de være med en erfaren kollega. Før de kan utføre de forskjellige arbeidsoppgaver 

selvstendig må de underskrive på at de har gjennomgått opplæring i de forskjellige 

arbeidsoppgavene. All opplæring registreres og arkiveres. 
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26.0 Relevante lover og forskrifter. 

 
Hensikten med denne oversikten er å ha enkel og raskt tilgang til de mest relevante lover og 

forskrifter. Listen er ikke nødvendigvis uttømmende. 

 
 

26.1 Relevante lover og forskrifter for akvakultur: 

 
1. Forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen (IK-Akvakultur): 

https://lovdata.no/forskrift/2004-03-19-537 
 

2. Akvakulturloven: 

https://lovdata.no/lov/2005-06-17-79 
 

3. Akvakulturforskriften: 

https://lovdata.no/forskrift/2008-06-17-822 
 

4. Lov om dyrevelferd: 

https://lovdata.no/lov/2009-06-19-97 
 

5. Forskrift om transport av akvakulturdyr: 

https://lovdata.no/forskrift/2008-06-17-820 
 

6. Forskrift om godkjenning og bruk av desinfeksjonsmidler i akvakulturanlegg og 

transportenheter: 

https://lovdata.no/forskrift/2008-06-17-821 
 
 
 

26.2 Relevante lover og forskrifter for HMS og ytre miljø: 

 
7. Arbeidsmiljøloven (AML): 

https://lovdata.no/lov/2005-06-17-62 
 

8. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning: 

https://lovdata.no/forskrift/2011-12-06-1355 
 

9. Forskrift om utførelse av arbeid: 

https://lovdata.no/forskrift/2011-12-06-1357 
 

10. Internkontrollforskriften: 

https://lovdata.no/forskrift/1996-12-06-1127 
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11. Avfallsforskriften: 

https://lovdata.no/forskrift/2004-06-01-930 
 

12. Forurensingsforskriften 

https://lovdata.no/forskrift/2004-06-01-931 
 

13. Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier 

(REACH-forskriften): 

https://lovdata.no/forskrift/2008-05-30-516 
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Sjekkliste for klargjøring av kar. Ansvarlig : …………………………. 

 

Kar nr :……………… Dato :  ……/……202.…. kl……………….. 
 
 

 

Pkt Arbeid Krav Kvitt 

1 Ta bort rister og silplate. Vaskes med Skum 

gigante i 15 minutter 

 

2 Basseng spyles og om 

nødvendig skrubbes med 
Skum Gigante 
Desinfiseres 

Virketid for skum er 

min. 15 min. 

Spyles med rent vann. 
Med godkjent 
desinfeksjonsmiddel 

 

3 Silplate monteres fast igjen 

med rustfrie skruer. 

Skal tåle at det kostes 

uten å løsne. 

 

4 Nivåregulering tilpasses 

den biomassen som skal gå 
i bassenget. 

over 40 kg/m3 må de 

lengste rørene bruke 

 
s 

 

5 Fyll opp basenget med 

renset sjøvann. 

Minst 8 timer før 

mottak av rognkjeks. 

 

6 Still inn alarmer igjen.   

 
 

Notater ……………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 
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Registreringsskjema for individveiing. 

 

Dato :……/……..202…... Fisk fanget dato : ………/………202…….. 

Fangstfelt for fisken :………………………………………………………………….. 

 

 

Nr Kjønn Basseng Vekt Modenhet Notater 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 

Ansvarlig ………………………………………………. 

Andre notater ………………………………………………………….......................... 

…………………………………………………………………………………………………………. 
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Dagjournal . Stamfisk Rognkjeks. Dato : …./ ...... 202……. 
 

Basseng O2 Temp Døde Svimer Flyttet Antall Biom. Merknad kvit 

A          

B          

C          

D          

1 kar          

2 kar          

3 kar          

4 kar          

 
Merknad: ………………………………………………………………………………………… 

Dagjournal .  Stamfisk Rognkjeks. Dato : …./....... 202……. 

Basseng O2 Temp Døde Svimer Flyttet Antall Biom. Merknad kvit 

A          

B          

C          

D          

1 kar          

2 kar          

3 kar          

4 kar          

 
Merknad: ………………………………………………………………………………………… 
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Ensilasje kvitteringslogg. 

pH måles når kverna er full før den fylles på lagertank. pH skal være 4.0 Juster om nødvendig. 
 

Dato Tank Beskrivelse av innhold. Medikam. pH Sign.operat. 
 1    

 2    

 3    

 4    

 5    

 6    

 7    

     

     

     

     

     

     

 
 

Ensilasjen er hentet av firma :………………………………………………………… 

Signatur :………………………………………………………………………………………… 

Kommentar   fra  mottaker………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Kvitteringsskjema arkiveres i perm Protokoll 2016 på kontoret etter 

at tankbilen har vert der. 

Nytt skjema henges opp ……………………………………………………………….. 
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Mottakskontroll av stamfisk rognkjeks. 

Dato for mottak : ……./……..202….. Tidspunkt : …………………… 
 

Fisker  

Område  

Antall hunfisk Stk. Antall hanfisk : stk. 

Snittvekt hunf Kg . Snittvekt hanf. : kg. 

Gyteklare ant Stk. Kommentar : 

Annet  

Temp Grader. 

 
Kvalitet på fisken ………………………………………………………………………………. 

Transportansvarlig : ………………………………………………………………………….. 

Mottaksansvarlig : ………………………………………………………………………….. 

Sjekkliste Ok Avvik Hva Kommentar 

Mottatt i hht prosedyre for mottak     
Kontroll av o2 ved ankomst     

Noen som var døde eller svake     
Noen som måtte strykes umiddelb.     
Er temp.ok eller må utlignes     
Annet     
Flyttes fisken til mottaksbasseng     

 

 

Flyttes til Kar 1 Kar 2 Bas…….. Bas……… Annet 

Antall hunner      
Antall hanner      

Ble strøket for 
rogn 

     

      

 
Anmerkninger…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 
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Kvitteringsskjema for renhold på anlegget. 

mnd...................................... 202…… 

Område A : Inngang, kjøkken/opphold, kontor, toalett. Ukentlig eller behov 

Område B : laboratorium, strykerom for rogn. Alltid etter bruk 

Område C : Verksted og lager for emballasje.  Ryddes etter bruk 

Område D : Lageravdeling for stamfisk  vaskes ved behov. 

Dato A B C D Metode Signatur 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
Merknader………………………………………………………………………………………………………… 
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Kjemikalieforbruk og lagerstyring. 

 
Kjemikalietype ………………………………………………………………………………………… 

 

Dato Inn på lager Ut av lager lagerbeholdning Brukt til og kvitter 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
Kommentarer…………………………………………………………………………………………………… 
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Kvitteringsskjema for basseng, kar, utstyr, overvåkning og styresystemer. 

Ansvarlig er vakthavende røkter. Uke………….. 
 

Oppgave kontroll av Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Kvitt 

Kontr. Alle basseng         

Kontr. Alle kar m.fisk         

Nivåtanker i bruk         

Alle pumper         

Nødstrømsaggregat         

Nødoksygeneringsanlegg         

Resirkuleringsanlegg         

Nivåalarmer basseng         

Fylle etter i sluser         

Kjølerom med rogn         

Fryseskap for is         

Filter på inntak         

UV -filter         

UV – filter resirk.         

Pumpebrønner nivå         

Låse dører kveld         

brannfeller         

alarmopplegg         

Dempe lys basseng         

Utelys på kveld.         

Rørledninger strand         

Båt og motor         

Prøvefore fisken         

Føre alle journaler         
         

 
Merknader………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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