OVERORDN
ET PLANFORÅ IVARE
TA
BIOSIKKERH
ET,FISKEH
ELSEOGVELFE
RDMÅSØVALSKJE
LVIKAA/S
FORMÅL
Formåletmed biosikkerhetsplanener å bidra til en stabil og god produksjonsom muliggjørgod ivaretakelseav
fiskenshelseog velferd på lokaliteten Skjelvika.Biosikkerhetsplanenskalredusererisiko for introduksjonav
utvalgte smittestoff til et lavt nivå og forhindre uønskedehendelsersom kan påvirkefiskehelse,velferd og
produksjonnegativt på lokaliteten. Biosikkerhetsplanenskal videre bidra til å trygge forutsigbarhetengjennomhele
produksjonskjedenfra mottak av vaksinertpostsmoltpå 80 gram til leveringav postsmolt på 250 - 750 gram.
Biosikkerhetsplanenskalogsådokumentereat utfordringene knyttet til alvorligeprosesstekniskehendelser,
alvorligeproduksjonslidelserog opptak og spredningav smittestoff gjennomdrift av lokaliteten Skjelvikaer godt
utredet. Planenskal redegjørefor hvilke løsningersomer etablert for å unngåakutte hendelserog etableringog
spredningav smitte fra og til omkringliggendeakvakulturvirksomheter.Dennebiosikkerhetsplanenskalbidra til å
belyseog ivareta de krav som gjeldendelovverk stiller og ivareta hensynettil omkringliggende
akvakulturvirksomheter.

INNHOLDSFORTEGNELSE
A.
B.
C.
D.
E.

Generelt
Geografiskeforhold
Fysiskeforhold innenfor anleggetseget driftsområde
Driftsmessigeforhold
Smittebegrensenderutiner og utstyrsløsninger
a. Filtrering og UV
F. Oversiktover mulige problemstillingerknyttet til smitteutveksling
a. Vannbårensmitte
b. Vektorbårensmitte (mennesker,andre levendeorganismerog utstyr)
c. Luftbårensmitte
d. Smitte med levendeinnsatsfaktorer(postsmolt)
e. Smitte fra annenakvakulturvirksomhet
f. Smitte til villfisk
G. Kartlegging,risikovurderingog risikominimeringknyttet til de viktigste smittsommeutfordringene
a. Risikoanalyse- Inntak av smittestoffer via sjøvannsinntaktil settefiskanlegg
b. Risikoanalyse- ILA
c. Risikoanalyse– PD
d. Risikoanalyse– AGD
e. Risikoanalyse- sårutvikling
H. Planfor overvåkningav helsesituasjoneni anlegget
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I.

Beredskap-og tiltaksplanerknyttet til de viktigste prosesstekniskeutfordringene,produksjonslidelseneog
sykdomsproblemstillingene
som kan føre til høy dødelighet
a. Rømming
b. Vannstopp
c. Oksygensvikt
d. AGD
e. Påvisningav listeført sykdom

J.

RelevanteprosedyrerMåsøval

Vedlegg:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vedlegg1: Modellering (eget vedleggtil søknad)
Vedlegg2: Produksjonsplan(egetvedleggtil søknad)
Vedlegg3: Risikoanalyse- Inntak av smittestoffer via sjøvannsinntaktil settefiskanlegg
Vedlegg4: Risikoanalyse– ILA
Vedlegg5: Risikoanalyse– sårproblematikk
Vedlegg6: Risikoanalyse– AGD
Vedlegg7: Oversiktinternkontrollsystem
Vedlegg8: Beredskapsplansykdomog massedød

OPPSUMMERING
Måsøvalønskerå etablere et postsmoltanleggi Skjelvika.Etableringav anleggetvil bidra til å redusere
produksjonstidi sjø og ved det reduserebiologiskrisiko i sjø,i særdeleshetrisiko knyttet til lakselusog helse-og
velferdsutfordringersom følger av håndtering.Påbakgrunnav vurderingerav driftsoppleggog smitteforebyggende
tiltak, er det Åkerblåsoppfatning at det planlagtepostsmoltanleggeti Skjelvikaikke vil påvirkeomkringliggende
akvakulturvirksomheternegativt. De planlagtebarrierenepå vannforsyningog avløp fra lokaliteten Skjelvikavil
beskytteanleggetpå en god måte samtidigsom en beskytterde omkringliggendeakvakulturlokalitetenemot
smitte fra oppdrettsaktivitetentil MåsøvalSkjelvikaA/S.

A. GENERELT
Formåletmed denne biosikkerhetsplanener å bidra til en stabil og forutsigbarproduksjonmed få avbruddog
episodermed dødelighetgrunnet hendelser,prosessviktog sykdom.Biosikkerhetsplanenskal blant annet
dokumentereat utfordringene knyttet til opptak og spredningav smittestoff gjennometableringenav lokaliteten
Skjelvikaer tilstrekkeligutredet, og at gode løsningerer etablert for å unngåetableringav smitte i anlegget,
spredningav smitte internt i anleggetog til andreomkringliggendeakvakulturvirksomheter.Den skal ogsåutgjøre
et beslutningsgrunnlagknyttet til fornuftige tiltak mot viktige hendelserav driftsmessigart og knyttet til
vannkvalitetog mer prosesstekniskeutfordringer.
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Arbeid knyttet til fagområdenesmittesikringog biosikkerhethar som målsettingå etablere et kunnskapsbasertsett
av tiltak og rutiner knyttet opp mot et gitt produksjonsregimefor slik å styrke anleggetsdrift ved å redusere
risikoen for dårlig fiskevelferd,uønskedeavvik og eventuellestopp i produksjonen.Med dette tilstreber man å
inkorporere etablert og ny kunnskapi skjæringspunktetmellom biologi, smitte, relevant teknologi og produksjonav
laksi lukkedeanlegg,for slik å nærmesegbeste praksisog styrke forutsigbarhetenknyttet opp mot biosikkerhet
hos det gjeldendeakvakulturanlegg.Rutineri hverdagenmå etablerespå bakgrunnav erfarings-og
forskningsbasertkunnskapfor å sikre god biosikkerhet.Biosikkerheter et prioritert nøkkelområdeog skal være
hensyntatt gjennometableringenav anlegget,dets geografiskeplassering,prioriteringer knyttet til de viktigste
innsatsfaktoreneog alle ledd i produksjonenav postsmolt.
Biosikkerhetsplanentar utgangspunkti at biosikkerhetstiltakskal redusererisiko for at drift ved dennelokaliteten
bidrar til dårlig helseog fiskevelferdfor fisk i anlegget,smittespredningtil nye anleggog villfisk og økonomisktap
som følge sykdomfor eier eller andre oppdrettere i området. Når en i biosikkerhetssammenheng
prioriterer hvilke
strukturelle, tekniske,operasjonelleeller organisatoriskeløsningersom er hensiktsmessigefor å redusererisiko for
smittespredning,må en ta utgangspunkti om aktuelle tiltak enkeltviseller samlet gir nødvendigreduksjonav risiko
for spredningav sykdom.Valgav tiltak må vurderesut fra hvor stor sannsynlighetdet vil være for introduksjon og
overføringav smitte og hvilke mulige konsekvenseroverføringav aktuelle sykdommerkan få. Ved prioritering av
enkelttiltak i en praktisk sammenheng,vil kostnaderog effekter ved å gjennomførede ulike enkelttiltakenemåtte
vurderesopp mot hvilken samlet risikoreduksjonmed tanke på klinisk sykdom,nedsatt velferd, smittespredningog
økonomisktap som forventeså oppnås.Kostnaderog forventet effekt av å gjennomføretiltak må vurderesopp
mot kostnaderog forventet effekt ved å baseresegpå alternativedriftsformer. I dette tilfellet ønskeren å basere
segpå en driftsform med inntak av sjøvannog full gjennomstrømmingog saneringav anleggmellom hvert innsett.
Dette vil ikke gi risiko for utfordringer knyttet til oppkonsentreringav smittestoff som en ser at enkelte RAS-anlegg
har utfordringer med. Driftsformen vil ogsågi et betydeligfortrinn vurdert opp mot konvensjonelldrift som følge av
at en eliminerer utfordringer knyttet til lus, håndteringog velferdsutfordringerknyttet til dette.
I takt med økendeutfordringer knyttet til særskiltlakselusi tradisjonelleåpne merder i sjø, har næringensett på
mulighetenfor å utvikle andre produksjonsmåtersom bidrar til å reduserede velferdsmessigeog økonomisk
negativekonsekvenseneav biologiskproduksjoni åpne sjøsystemer.Enav dissenye produksjonsmåteneer
landbasertoppdrett av laks frem til postsmoltsom er betydelig større enn tradisjonell smoltstørrelsefør utsett. De
sisteårenehar det blitt igangsatten rekke nye driftsprosjekterder ønsketer at fiskegrupperskalstå lengrepå land
for å korte ned produksjonstidi sjø.Mangeav disseprosjekteneer basertpå resirkuleringav driftsvann,men noen
er ogsåbasertpå bruk av rent sjøvann.
Erfaringenefra produksjonav stor postsmolt med gjennomstrømmingav sjøvann,har vist at det foreligger
helserelaterteutfordringer knyttet til driftsformen, sårutviklinghar vært en særligutfordring, det har også
forekommet hendelsermed introduksjonav AGD.De viktigste tiltakene for å reduseresannsynlighetfor
introduksjonav smitte har vist segå være kontroll med helseog smittestatuspå smolt som overførestil anleggetog
dimensjoneringog oppfølgingav behandlingav sjøvann.Enhverbiologiskproduksjoninnebærerrisiko for sykdom.
Mulige utfordringer i postsmoltproduksjonmed full sjø må følgeligvurderesopp mot helseutfordringeri RASmed
sjøvanneller helseutfordringeri konvensjonelldrift i sjø.Rent prinsipielt er en av hovedutfordringeneknyttet til
oppdrett av laksefiski resirkuleringssystemer
at flere forskjelligesykdomsagens
kan overleveog trives godt i et
lukket biofiltersystemog at dissesykdomsfremkallendeagensenekan være svært vanskeligå fjerne når de først har
blitt introdusert og har etablert segi anlegget.For et anleggbasertpå gjennomstrømming,vil det være enklereå
nullstille anleggetmellom ulike grupperdersomproduksjonsplanengir rom for dette. Drift i åpne merdsystemeri
sjø kan fungere svært godt dersomen klarer å iverksettetilstrekkeligeforebyggendetiltak mot lakselus,det er
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imidlertid flere utfordringer knyttet til forebyggendemetoder (eksempelvisgjelleutfordringerknyttet til bruk av
skjørt og helse-og velferdsutfordringerpå rensefisk),det er ogsåslik at de forebyggendetiltakene ikke alltid er
effektive nok. Erfaringsmessig
vil derfor utsett av større smolt og en kortere produksjonsperiodei sjø være et
effektivt tiltak for å forebyggehelse-og velferdsutfordringer.
B. GEOGRAFISKEFORHOLD
Redegjørelseog ivaretakelseav evt. utfordringer relatert til plasseringav anleggeti forhold til landarealer,sjø,
ferskvannog annenakvakulturvirksomhet.
Områdebeskrivelse
LokalitetenSkjelvikaligger ytterst i den 36 km langeog 4-5 km brede Frøyfjordenmellom Frøyaog Hitra. Fjordener
vel 100 meter dyp og åpen mot Ramsøyfjordenog storhaveti vest og de sørligedeleneav Frohaveti øst. Det er
mangeholmer og skjærlangsbeggesider av fjorden. Bunnenunder anleggetskrånermot sør. Nærmeste
oppdrettsanleggpå nordsidenav Frøyfjordener Ilsøya2, det er ca. 4 km fra avløpfor Skjelvikatil lokaliteten Ilsøya
2. Det er ca. 15 km til neste nåværendelokalitet i drift i nordvest,Espnestaren.AquaSemier planlagt utsatt på
lokalitet Fagerholmen,som ligger mellom de to førstnevnte.Påsørsidenav Frøyfjordener nærmesteanleggLille
Torsøy1&2 ca. 9,5 km fra SkjelvikaKorsholman,Omsøyholmanog Edøya1&2 ligger noe lengrefra Skjelvikai sørlig
og sørøstligretning.
Det har erfaringsmessigvært utforende å drifte brakkleggingsgruppen
Frøyfjordenmed tanke på å redusererisiko
for lus og ivareta god fiskevelferd.Tiltak gjennomføresderfor av flere aktører for å korte ned driftstid i sjø for å få
en samlet redusert driftstid for fiskegrupperi konvensjonelleanleggi dennebrakkleggingsgruppen.
Etableringav
postsmoltanleggetSkjelvikader fiskegruppenefår stå lengrepå land er en viktig del av en strategi der en
gjennomførertiltak for å reduseredriftstid i sjø og ved det utfordringer som følge av lakselus.

Figur B.1: Skjelvikaer lokalisert sørvestpå Frøya4km vest for lokalitet Ilsøya.
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Figur B.2: Kartutsnitt av Frøyfjorden hvor anleggsvegogdet nåværendebygget i Skjelvikafremgår helt til venstre i utsnittet mens Ilsøyas
skjermede lokalisering mellom Ilsøya,Strongholmenog Gåsholmanvisestil høyre (kart hentet fra Fiskeridirektoratet)

Figur B.3: Viser plasseringenav den eksisterendeproduksjonshallentil venstre og de fire (eventuelt fem) nye karene som er planlagt bygget
til høyre og som til sammenutgjør den nye lokaliteten Skjelvika.

Tomta er ferdig utsprengtfor utvidelsemed en tilsvarendelinje med basseng.Det er bygd opp en voll av
sprengsteinsom skjermingmot sjøen,og som hindrer fiskerømmingved en eventuell lekkasjepå betongkarene.
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OVERSIKTOVERSJØVANNSKILDE,
SJØVANNSINNTAK
OG AVLØP
Produksjoneni Skjelvikaskaldriftes med fullt sjøvann.Produksjonsplanenleggeropp til et forbruk av sjøvannpå 80
kbm/min.
Vanninntaketer planlagtved 60 m dyp, sørvestfor holmen Seibarden.Likeutenfor inntakspunktetflater bunnen ut
ved ca. 75 m dyp, i en fjordarm som strekker segvidere østoverned til et maksimaltdyp på 98 m ca. 500 m fra
inntakspunktet.Mot sørøster det grunnereopp mot Kollskjæret,som befinner seg350 m fra inntakspunktet.Vest
for inntakspunktetblir det grunneretil omtrent 60m, før fjordarmen bøyerav mot sørvestog det igjen blir dypere.

Figur B4: Kartutsnitt som viser vanninntak (rødt) og avløp A1.

Forklaringerfigur B4:
A1 – Nytt avløppå 10 meters dybde.
Rødtkryss– EksisterendeSjøvannsinntakpå 60 meters dybde

C. FYSISKEFORHOLDINNENFORANLEGGETS
EGETDRIFTSOMRÅDE
Redegjørelserundt avgrensningerav bygninger,avdelinger,kar og sluser
Anleggetbestår i dag av 14 åttekantedekar med diameter på 10 meter og 4 meter dybde med volum på 321 m3
innendørsog to åttekantedekar på 220 m3 utendørs.Totalt produksjonsvolumved oppstart vil være på 4900 m3.
Etter endt testperiode,vil det bli bygget4 eller 5 kar på den planerte tomten ved sidenav dagensanleggfor å øke
anleggetskapasitetopp til omsøktvolum og produksjon.
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Måsøvalleggeropp til en gradvisutbygging,der en i første byggetrinnklargjøreksisterendeanleggfor drift og
deretter utvider produksjonskapasitetenmed fire til fem nye kar. Anleggetskalbaseredriften utelukkendepå
inntak av sjøvannuten resirkulering.

Figur C1:Viser eksisterendedriftshall i Skjelvika

Antallet smolt levert hvert år vil avhengeav den sluttvekt man velgerå føre fisken frem til før levert kunde i sjø.
Denneer planlagtå variere mellom 250 og 750 gram og dermed vil ogsåantall smolt levert fra år til år variere.
Produksjonenskaløkesgradvisslik at driftserfaringerkan iverksettesi driften fortløpende.
Denneproduksjonenskalved full drift sikresgjennominntak av 3 batcher med postsmolt,hver på fra 1050´til
1300´individer. Det er lagt opp til en ukesdriftsstansmellom ordinæreinnleggder det skalgjennomførefull
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nedvaskog desinfeksjon.Ved særligehelseutfordringerhar en mulighet til å gjennomføreen lengre
brakkleggingsperiode
før neste fiskegruppetas inn.
Det leggesopp til å ta inn smolt fra opptil to settefiskanleggi hver av de tre produksjonssyklusene
og at en skiller
de to fiskegruppeneved å oppstalledissepå hver side i hallen, slik at hver side utsettes for vann fra separatinnløp,
de to rekkenehar ogsåseparatavløp.Det skal ikkegjennomføresblandingav grupperog kar fra ulike
settefiskanlegg.
Når den nye uteavdelingenbyggesut, vil dennedriftes som en smittemessigenhet som er adskilt fra
inneavdelingenmed egen innslusing.Adkomstvegtil anleggetvil være avstengtmed låst port.
Dødfiskvil bli håndtert på karnivå.Alt biologiskmateriale fra produksjonenvil bli ensilert og behandleti tråd med
gjeldenderegelverkog fraktet bort fra anleggettil et godkjent mottak.
Det vil leggesvekt på tiltak som redusererfôrspill og å utføre effektivt dødfiskopptak,det sisteer særligavgjørende
med tanke på å reduseresmitterisiko i avløpsvann.Slamvil bli adskilt fra avløpsvannmed trommelfilter og deretter
ført til lagertankfor sedimentering.Dissetiltakene vil medvirketil å reduseresmitterisiko fra avløpsvannda
smittestoffer vil være konsentrert i biologiskmateriale.

D. DRIFTSMESSIGE
FORHOLD
OPPSUMMERING
Måsøvalskalpå lokaliteten Skjelvikaetablere produksjonsom ved ferdigstilling gjør det mulig å produsere
postsmolt fra 250 til 750 g. Biosikkerhetskal stå sentralt fra mottak av liten postsmolt via påvekstfasei anleggettil
leveringav storsmolt. I biosikkerhetsplanenredegjøresdet for tiltak på flere områder som samlet skalgjøre at
fiskenblir mindre utsatt for sykdommergjennomhele produksjonskjeden.MåsøvalA/S ser det som svært
avgjørendefor helseutviklingeni dette anleggetog senerei «sjøfasen»av produksjonenat den smoltifisertefisken
som overføresfra ferskvannsanlegg
til postsmoltanleggeter sykdomsfriog at den ikke er bærer av eller blir tilført
sykdomsagenssom kan slå ut i sykdomsenerei postsmoltanleggeteller i sluttfasenav produksjoneni
konvensjonellesjøanlegg.
Ferdigstillingav første faseutgjør en total karkapasitetpå 4900 m3. Det er da forutsatt å kunne produseretotalt
380 tonn (ved 640 000 fisk til 0,6 kg ved maksproduksjon,eller 1,2 mill fisk til 320 gram), hvilket gir en maksimal
tetthet på 78 kg/m3. Det er planlagt 3 innleggi året (ved lav vekt ved utsett eller 2 innleggved høyvekt ved utsett).
Smolt er planlagtlevert til anleggetmed bil fra settefiskanlegg,hvorpå en overfører smolt til kar med fall. Postsmolt
leveresfra Skjelvikatil sjøanleggmed båt, som laster (pumpesdirekte fra kar) fra Skjelvikavia slanger.Forholdene
utenfor anleggeter tidvis krevendemtp. vær, bølgerog strøm.
Inntaket ligger på ca. 59 m. vannet fraktes gjennomto tuneller inn til anleggetog behandlesmed filtrering og UV.
Anleggetvil bli drevet på gjennomstrømming,og detvil bli installert en sjøvannspumpestasjon
som har kapasitettil
80 m3/min. Dette vil i faseen føre til en oppholdstidpå vanneti karenepå 1 time. Når anleggetutvides,blir det
installert CO2-rensingav produksjonsvannetfor å øke produksjonenved bruk av mindre prosessvannpr. enhet.
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Denplanlagteøkningenmed installeringav CO2luftere vil maksimaltøkesjøvannforbruketmed 20 % samtidigsom
biomasseproduksjonen
kan økesmed 80 %.
Fiskegruppenevil bli produsert Måsøvalsegneferskvannanlegghvor fiskegruppenevaksineresog smoltifiseres.
Deretter blir de transportert til Skjelvikamed bil og fordelt i anlegget.Fiskener planlagtbenytteti alle Måsøvals
anleggi PO6og Romsdal.Inkludert utviklingsprosjektetAquaSemi.
Når det gjelder den vedlagteproduksjonsplanen,så er den basert på full utnyttelse av anlegget.Når AquaSemiblir
realisert vil produksjonenbli noe annerledes,da kan det være aktuelt at fisken får voksesegstørre og at antallet
blir mindre, noe som kan føre til at det produsereskun to produksjonssykluserper år.

REDEGJØRELSE
AV PRODUKSJONSPLAN
I FORHOLDTIL GOD IVARETAKELSE
AV SMITTEVERNSMESSIGE
PRINSIPPER,BRAKKLEGGINGSPERIODER,
(«ALT INN ALT UT»).
I henhold til vedlagteproduksjonsplanplanleggesdet å levere rundt 3,4 millioner postsmolt på ca. 380 gram pr. år,
men dette vil være avhengigav leveringsstørrelse. Det kan ogsåbli aktuelt med lengre driftstid/påvekstperiode
og leveranseav mindre gruppermed større postsmolt.Dette indikerer en total årsproduksjonpå 1192 tonn
postsmolt når anleggeter oppe i full produksjon.Sidendet er planlagt etableringover to trinn vil biomassenøke
gradvisi takt med utbyggingen.Dette er gjort med hensikt for å kunne dra lærdom av de produksjonserfaringene
underveisog for å kunne gjøre fordelaktigetilpasninger.

E. SMITTEBEGRENSENDE
RUTINER OG UTSTYRSLØSN
I NGER
Renholdog desinfeksjoner en meget vesentligdel av alle zoo-sanitærestrategier,i det dette tjener til å
uskadeliggjørede uønskedemikroorganismeneeller å redusereforekomstentil et nivå under infektiv dose.Det er i
den forbindelseogsåviktig å skille mellom desinfeksjonog sterilisasjon,hvor sistnevntebegrepinnebærerat alle
stadier av infeksiøsemikroorganismer;hvilestadieretc. – drepes.Hensiktenmed desinfeksjoner ikke nødvendigvis
å fjerne alle sykdomsfremkallendeorganismer,men å reduserederesmengdeeller levedyktighettil et nivå hvor de
ikke lengerkan forårsakeinfeksjon.
Det finnes en rekke forskjelligedesinfeksjonsmidlerog metoder. Vanligster det å inndele dissei følgendegrupper:-Fysiske,som filtrering, varmeog UV-bestråling- Kjemiske,som ozon,peroksyder,halogener- pH-reguleringfor
eksempelved syre eller lut - Bølger/stråler,såsomelektromagnetiske,akustiskeeller radioaktivestråler.
I store trekk er det UV-bestrålingeller behandlingmed ozon som er hyppigstanvendt ved behandlingav
inntaksvanni akvakultursammenheng,
eller en kombinasjonav disse.Forut for UV-behandlinger filtrering av
vannet av stor betydningfor effekten av vannbehandlingen.Spesielter det vannetsinnhold av partikler og
humusstoffersom kan skapeproblemer.Humusstoffervil økefargetallet og dermed reduserelysets
gjennomtrengelighet,UV-anleggmå da dimensjoneresstørre for å oppveielav UV-transmisjon.For ozonbehandlingmedfører humusstoffeneet økt forbruk avozon og dermed må doseringenav ozonet økesfor fortsatt å
gi ønsketeffekt. For beggedesinfeksjonsmetodergjelder det at et høyt innhold av partikulært materiale dels vil gi
”gjemmesteder”for mikroorganismeneog dels vil hemmeeffekten. Vannetmå derfor i de fleste tilfeller filtreres
mekaniskfør desinfeksjonen,jo finere filtrering, jo bedre sikkerhetblir det på den etterfølgendebehandling.Dette
er overbevisendedemonstrert i et forsøkutført av Norskinstitutt for vannforskning(NIVA)hvor det ble vist en
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forskjell i bakterietall etter UV-bestråling,på mer enn 3 log10 enheter mellom ikke-filtrert vann og vann filtrert
gjennom50µm (Liltvedt, 1996).
Det vil være behov for vedlikeholdav desinfeksjonssystemer.
For å tilrettelegge for rutinemessigvedlikeholder
redundansbyggetinn i vanntilførselssystemet.Det er to parallellelinjer inn til postsmoltanlegget(pumper,
partikkelfilter og UV).Beggelinjer kan forsynehele anlegget,med noe redusert vannmengde.I de tilfeller en av
linjene går ned (for vedlikeholdeller uforutsette hendelser)vil derfor gjenværendelinje kunne ta over hele
belastningen.Planlagtvedlikeholdleggestil perioder der det er lite fisk i anlegget.
UV dosensom oppgiser minimumsdosenlampeneleverer ved slutten av dereslevetid. Dosenår lampeneer nye er
høyereenn det som er oppgitt i denne planen.Beregnetvannmengdesom er lagt til grunn her er ved samtidig
maksbelastning(maksbiomasse)ved beggede planlagteavdelingene.I perioder med lavere vannbehovvil en
kunne drifte med høyereUV-dose.

Ultrafiolett stråling (UV)
Ultrafiolett lys er elektromagnetiskstråling med bølgelengderfra 200-400nanometer. Vanligvisinndeler man UVlys i tre hovedgrupperetter bølgelengden:
UV-C: 200-280nm
UV-B: 280-315nm
UV-A: 315-400nm
Denstørstebiologiskeeffekten har UV-Cog det er derfor dennebølgelengdensom bør anvendes.Det er i forsøk
vist at UV-lysi bølgeområdet250-265nm absorberessterkt av mikroorganismenesarvestoff (RNA-og DNAmolekyler),og at dette spekteret har den størsteinaktiverendeeffekt. I såkaltelavtrykkslamperutstråles90 % av
stråleenergienved 254 nm. Effektenav UV-behandlinger proporsjonalmed strålingsintensitetenog doseringen
av UV-behandlingangisderfor vanligvisi milliwattsekunderper kvadratcentimetervannoverflatesom bestråles
(mWs/cm2).Doseringenkan ogsåangisi tilført energimengde,som uttrykkes i millijoule per kvadratcentimeter
(mJ/cm2).

PLANLAGTESMITTEBARRIERER
PÅ LOKALITETENSKJELVIKA
INNTAKSVANN
Sjøvannspumpestasjon
I enden av sjøvannsinntakskummen
blir det etablert en pumpestasjonmed 4 trykkstyrte sjøvannspumper,med en
samlet pumpekapasitetpå over 80 m3 / min som vil pumpe vannet gjennomvannbehandlingsenheten.
Kammeret
blir delt med en betongveggslik at pumpeneblir tørroppstilt
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Sjøvannkommer inn via to tuneller til et inntakskammermed 4 pumper som pumper vannet opp i kammermed
fordeling på beggesider av karrekkene.FigurD1 og D2 viser skisseav sjøvannstasjonmed pumper, spjeldventiler
med pneumatiskeaktuatorer og tilbakeslagsventil,filter, mengdemåler,UV anleggfor desinfisering,samt
frekvensomformerog trykktransmitter med sjøvannsmembran.

Figur D1: Skisseav sjøvannspumpestasjon,filter og UV-anlegg

Figur D2: Skisseav vanninntak og vannbehandling
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BESKRIVELSE
AV RENSING PÅ I NNTAKSVANN
Sjøvannpumpesfra etablert reservoarsom er tilknyttet i sjøvannstunellene.Aktuert spjeldventil,samt
tilbakeslagsventiler installert på sugesidenav pumpa.Videre pumpessjøvannetvia et skivefilter og mengdemåler
til UV-anlegget.Etter UV-anleggeter det montert aktuert spjeldventil.I tillegg er stasjonenutstyrt med
trykktransmitter på trykksidenav pumpen.
•
•
•
•
•
•
•

Spjeldventilermed pneumatiskaktuator brukessom sikkerhetfor å stengeav anlegget.Styresfra
kontrollsystemet.
Sjøvannspumpene
har keramiskbelegginnvendigi pumpehus.Impeller i Duplexstål.
Selvrensendei filter som styrespå tidsintervall eller differansetrykk,alt etter hva som inntreffer først.
Egenspyleledningsom førestilbake til avløp.
Mengdemålerog trykktransmitter med sjøvannsmembrankoblesmot kontroll systemet,samt at det
brukestil styring av pumpene.
Frekvensomformerstyresav signalfra kontrollsystem.Pumpehastighetreguleresautomatisketter behov.
UV anleggethar egensensorfor målingav UVintensitet, samt viskersystemsom renserquarts-glass.
Helestasjonenog renseanleggetkoblesopp mot eksisterendekontroll system.

FILTER
Det installereser et selvspylendeskivefilter for sjøvannmed filteråpning <50µ.Den helautomatiskespyle-og
overvåkingsprosessen
styresav en forhåndsprogrammertPLS.Automatikkskapeter utstyrt med alarmutgangsom
kan tilsluttes alarm og eksisterendestyrings- og overvåkingssystem.
Spylesekvensen
styresav både tid- og
trykkdifferanseved hjelp av driftssikre aktuatorer. Dersomvannet er rent og trykktap ikke har oppstått innen
programmert tid, vil filteret automatiskbli spylt på de innstilte tids-intervaller.Dette for at filteret ikke skal bli
begroddover tid.

Figur D3: Skivefilter

Skivefilterer et mekaniskselvrensendefilter for fjerning av suspendertfaststoff, spesieltdesignetfor
oppdrettsapplikasjoner.Innflytelsenkommer inn i filtertrommelen og blir fordelt i skivesegmenteneav
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tyngdekraften.Filtermediet festet til platene skiller de faste stoffene fra påvirkningenog lar filtratet passere.De
separertepartiklene fjernes med tilbakespylingssystemet
og skyllesinn i slamhulen.
Filteret har et antall filtermedieskiverfestet til en trommel. De er utstyrt med filterkassettermed et velprøvd
designsom ogsåforenkler vedlikeholdog mulighetenfor å endre filteråpninger om nødvendig.Filtret roteres med
en spiralformet girmotor via en smørefri kjetting, som kjører på periferien til midttrommelen. Dennefunksjonen
redusererbelastningenpå trommelkonstruksjonenog drivenheten,noe som fører til laverestrømforbruk og
redusertevedlikeholdskostnader.
Filterdukener vanligvislaget av polyestereller rustfritt stål om nødvendig.Filteråpningenkan velgesfra et bredt
spekter,normalt fra 10 til 100µm.

UV-DESINFEKSJON

Figur D4: UV – anlegg

Sikkervannkvaliteter et myndighetskrav.UV-behandlingav vann er en av de enklesteog sikrestemetodenefor å
unngåspredningav sykdomi vann.Bestrålingav sjøvannetter filtrering med ultrafiolett lys dreper mikrober som
bakterier, virus og protozoer, og har vist segeffektivt ved desinfeksjonav prosessvanntil fisk. UV-lysetmå bestråle
vannet med høy effekt og UV-lysetsom benytteshar et brett lysspekter.Det er viktig med nok tid til strålingog høy
nok effekt på UV-lyset.Riktig dimensjoneringvil væreavgjørendefor effekten desinfiseringenav vannet.
Anleggetovervåkerdriftsforholdene i sanntid,inkludert strømninger,UV-overføringog UV-intensitet.
Styringssystemetjusterer energiforbrukettil det minste som trengsfor å møte doseringskravene.

Vannmengdenstyresog kontrolleresved hjelp av en elektromagnetiskvannmengdemålersom igjen kan styre
frekvensstyrtepumper. Ved vannstoppsørgerautomatikkenfor at UV-anleggetstanses.Alarmutgangaktiveresved
feil på UV-stasjon,alarm utløsesfør UV-dosekommer <50 mJ/cm2.
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PLANLEGGING,OPPFØLGINGOG VEDLIKEHOLDAV VANNBEHANDLINGSANLEGGBASERTPÅ UVDESINFEKSJON
Sikkervannkvaliteter et myndighetskrav.UV-behandlingav vann er en av de enklesteog sikrestemetodenefor å
unngåspredningav sykdomvia vann. Det må tas ut prøver av vannetsUV-transmisjonover tid for å få kunnskap
om UV-transmisjonpå råvanni området. UV-transmisjonensier noe om vannet sin evnetil å ta imot UVbestrålingenog ligger til grunn for dimensjoneringav anlegget.Prøveresultateneblir brukt i kapasitetsberegningen
av UV-filteret. Godforundersøkelsegir en sikkerbedre utnyttelse av UV-anlegget.
Når anleggetkommer i drift vil det være nødvendigmed jevnligeprøver av UV-transmisjonog bakterieinnholdfør
og etter vannbehandlingfor å ha sikkerhetfor at anleggeter dimensjonerti henhold til råvannskvalitetenog
fungerer etter intensjonen.Det etablerestappepunkt før vannbehandlingsenhet.Det skal opprettes driftsrutiner
for kontroll av alarmer,renhold av sensorog lamper,lampeskiftog kalibreringav sensormv. for å gi sikkerhetfor at
anleggetfungerer etter intensjonen.

VANNMENGDEMÅLER
I pumpe- og UV-stasjoner det montert en elektromagnetiskvannmengdemålerfor kontroll av vannmengdeinn i
anlegget.Vannmåleren,sammenmed PLSautomatikken,kan koblesopp mot andre komponenteri anlegget.For
eksempelkan en da trinnløst styre pumper ved hjelp av frekvensomformere.

SMITTERISIKOVIA AVLØPSVANN

ÅkerblåAShar gjennomførten modelleringfor det aktuelleområdet og på bakgrunnav denne er det beste
avløpspunktetfor å forhindre risiko for påvirkningav eget vanninntaklokalisert.
Utløpsvannetfra lokaliteten Skjelvikablir sluppetut på et dyp på under 10 m. Ettersominntaket av vann til
anleggetskjer langsbunn, er det viktig at det er stor fortynning og at lite utslippsvannspreslangsbunn til
inntakspunktet.For å bestemmetransporten og spredningav utslippet er det laget en strøm- og spredningsmodell
for lokaliteten ved hjelp av programvarenDelft3D-FLOW(Deltares,2018).Delft3D-FLOWer en tredimensjonal,
hydrodynamiskmodell som gir strømfelt over et stort område og flere dybdenivå.Modelleringenvist at strømmen
østoverer sterkereog opptrer oftere enn den vestover.Det meste av utslippet transporteresderfor østover.I
kortere perioder transporteresutslipp ogsåvestover.Konsentrasjonav utslipp ved inntaksposisjonkan i kortere
perioder (mindre enn 2 timer) bli større enn 10%.
Avløpsvannetfra Skjelvikablir utsatt for en fjerning av grovpartiklermed trommelfilter ned til 60µ slik at 70%av
utslippet blir fanget opp i filteret. Det avsiltematerialet vil bli konsentrertned til et tørrstoff på ca. 20 % og pumpet
opp i holdetanker.
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Figur D5: Skisseav inntak og avløp etter planlagt utbygging.

Maksimalvannmengdesom slippesut ved maksimalbiomasseer 80 m3 / min. Avløpsvannetblir grovfiltrert.
Avløpeter plassertrelativt grunt og nært land for å redusererisiko for smitte til inntak. tveksling

RENGJØRINGOG DESINFEKSJON

Anleggetskal nullstillessmittemessigmellom hvertinnsett. Dette innebærerat hver gangen avdelingtømmesfor
fisk, skalavdelingenvaskesned. Hverenkelt avdeling/kari anleggetbli tatt ned og mekaniskrengjort samt at
ledningsnettblir vasketi sirkulasjonfør egnet desinfeksjonsmiddelblir kjørt igjennomalt av rør, kar, luftesystemer
og kjegler.Dette skal nullstille bakterie- og virusforekomstenei avdelingen/karetog fjerne eventuelleuønskede
agensfør man flytter inn ny fisk i avdelingen/karet.
I forbindelsemed lengredriftsstopp, skalogsåvannledningsnettetdesinfiseresmed klor, noe som erfaringsmessig
har god effekt mot smittepressav opportunistiskebakterier som etablerer segi vannledningsnettet.
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F. OVERSIKT OVER MULI GE PROBLEMSTILLINGERKNYTTETTIL SMITTEUTVEKSLI
NG
•
•
•
•
•

Vannbårensmitte
Vektorbårensmitte (mennesker,andre levendeorganismerog utstyr)
Luftbårensmitte
Smitte med levendeinnsatsfaktorer(rogn)
Smitte fra annenakvakulturvirksomhet

Alle former for biologiskproduksjongir muligheter for spredningav infeksjonssykdommermellom mottakelige
individer. Spredningenkan skje over landegrenser,innad i en region,lokalt i nærmiljøet,i et anlegg,i en avdeling,
eller mellom individer i et og sammekar. Ved oppdrett av fisk i settefiskanleggvil det kunne skje overføringav
smittestoff fra en rekke potensiellesmittekilder. Sannsynlighetenfor og konsekvensenved en slik spredning
varierer med en rekke faktorer knyttet til smittestoff, individ, populasjonog miljø.
Akvakulturanleggpå land i Norgehar stor variasjoni størrelse,teknologi og formål. Det er småkultiveringsanlegg
som oppdretter noen få settefisk til utsett i lokale vassdrag,store kommersiellesettefiskanleggfor laksefiskeller
for marinfisk,genbanker,forskningsstasjoner,stamfiskanlegg,matfiskanlegg,fiskeslakterierm.m. I dag er det kun
et anleggi større skalasom produsererlaks helt frem til slaktevektpå land. Det planleggesimidlertid en rekke
landbaserteanleggsom tar sikte på å store deler av produksjonenpå land. Dette for å møte de biologiske
utfordringene som et langvarigproduksjonsoppholdi sjø fører med seg.Andre anleggleggeropp til å ha en kortere
produksjonsperiodepå land, blant disseer anleggeti Skjelvika.Teknologisksett er det ogsåstor variasjoninnen
landbasertakvakultur.De enklesteanleggeneer gjennomstrømmingsanlegg
der driftsvannetbare brukesen gang
og ikke rensesverkenfør eller etter bruk. I den andre endenav skalaener anleggmed avansert
resirkuleringsteknologi(RAS-II)der driftsvannet gjenbrukesflere gangerog må rensesog behandlesmellom hver
bruk. Vannkildenekan være ferskvannfra elver, dammer,innsjøereller brønner,eller sjøvanntatt fra ulike dyp. I
mangeanleggbrukesulike blandingerav ferskvannog sjøvann.Fiskekareneer innendørsi haller og/eller utendørs,
gjerne overdekketav enten presenningstelteller enkelt fuglenett. Det fins ogsået lite antall damanleggi drift i
innlandet.
Resirkuleringsteknologien
har de siste10 åreneblitt tatt stadigmer i bruk i norsk fiskeoppdrett. De sisteårenehar
det blitt igangsatten rekke nye settefiskanleggbasertpå denne teknologienog det er en rekke på tegnebrettet.
Erfaringenede sisteti åreneviser at det er flere helserelaterteutfordringer knyttet til denneteknologien.Enav
utfordringene ser ut til å være at flere forskjelligesykdomsagens
ser ut til å trives godt i et lukket biofiltersystemog
at dissesykdomsfremkallendeagenser svært vanskeligå fjerne når de først har kommet inn. I et
resirkuleringsanlegg
er det slik at smittestoff som kommer inn i anleggetogsåblir resirkulert. Dette innebærerat
patogenersom kommer inn i anleggetblir værendeog til og med kan oppformeres.Bakterieruten behov for en
levendevert for sin formering, virus med et slikt behov.Virus kan imidlertid overlevelenge i miljøet uten vert og
infisere fisk når verter blir gjort tilgjengelig,etter en brakkleggingsperiodefor eksempel.Når man planleggerfor et
lengreproduksjonsløpi landbaserteanleggbasertpå resirkuleringsteknologi,vil mangeav de kjente utfordringene i
oppdrettsnæringenkunne forsterkessamtidigsom nye kommer til.
For et gjennomstrømmingsanlegg
vil en ved å gjennomførehygienetiltakmellom fiskegrupperikke ha
utfordringeneen har i et resirkuleringsanlegg
knyttet til risiko for å oppkonsentreresmitte og det vil i motsetningtil
i resirkuleringsanleggliggegodt til rette for å nullstille anleggetmellom ulike fiskegrupper.En kan derfor praktisere
alt inn alt ut som et fast tiltak. Utfordringen med et gjennomstrømmingsanlegg
er at en ikke kan ha like «massive»
vannbehandlingstiltakfor inntaksvannetsom en har i et resirkuleringsanlegg
da vannmengdensom skalbenyttes i
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anleggeter vesentligstørre. Det ser imidlertid ikke ut til at alvorlig smittsom sykdomi stor grad har blitt introdusert
til dennetype anlegg,filtrering og UV-behandlingsom skissertfor Skjelvikahar erfaringsmessigvært tilstrekkelig.
Enhverkontroll med infeksjonssykdommermå ta utgangspunkti hvilke sykdommersom er de mest vanligeog
alvorligeog hvilke smitteveier som er mulige for den enkelte sykdomsfremkallendeorganisme.I den forbindelse
benyttes vanligvisen inndelingi tre hovedgrupper:

1. Vertikal smitte
2. Horisontal smitte
3. Vektorbåren smitte
Vertikal smitte karakteriserersmitte som kan overføresfra foreldrefisk til avkomvia rogn/melke. Enteninne i
egget,såkalt ”ekte” vertikal smitte, eller som kontaminasjonpå overflaten av eggeller spermier.Horisontal
smitte karakteriserersmitte som kan overføresfra fisk til fisk (ved nærkontakt mellom individet, eller via vannet).
Passivoverføringav smitte med gjenstandereller utstyr regnesi denne sammenhengsom en spesiellvariant av
horisontal smitte. Vektorbårensmitte er ogsåen variant av horisontal smitte. Sliksmitte kan værevia mennesker,
lakselus,fugler eller andre levendeorganismersom kan bære smitten mellom mottakeligefisk. De viktigste
mulighetenefor å introduseresmitte til lokaliteten Skjelvikavil trolig være introduksjon av smitte via postsmolt
som kommer til anlegget,som følge av smitte i settefiskanleggeteller under transport, eller smitte som
introduseresvia inntak av sjøvann
Vannbårensmitte
Systemerfor behandlingav inntaksvanner av stor betydningfor å forhindre introduksjon av patogener.For
landbaserteanleggvil sjøvanninntakkunne utgjøre en stor risiko for å introduseresmitte inn i anlegget,og
utløpsledningenvil potensielt kunne lede store mengdersmitte ut av anlegget.For landbasertproduksjonav
postsmolt/smålaksi saltvanner det ikke krav om desinfeksjonav inntaksvann,og uten behandlingav sjøvannetvil
denneproduksjonsformensmittemessigligne smitte fra matfiskproduksjoni åpne merder i sjø.Avløpsvannetvil
imidlertid trolig inneholdemindre patogenerenn det som skillesut fra et anleggi sjø, som følge av at en i all
hovedsakhar langt bedre kontroll med dødfiskopptaki et landbasertanleggenn i et anleggi sjø.Såfremtikke
inntaksvannog avløpsvannbehandlesvil disserepresentereen stor sannsynlighetfor smitteintroduksjonog videre
spredninginternt i anlegget.Plasseringenav inntak og avløpvil være viktig for sannsynlighetenknyttet til smitte
til/fra nærliggendelandbaserteanleggeller vanligemarine eller ferskvannsbasertereservoar.Lokalt
strømningsmønsteri forbindelsemed plasseringenav både inntak og avløp vil være avgjørendefor smitterisikoen.
Sykdommersom overveiendesmitter horisontalt gjennomvann kontrolleresi hovedsakgjennomå redusere
smitteutskillelse,og å bryte smitteveier mellom mottakeligegrupperav fisk i tid og rom. I sjøvannkan risikoen for
horisontal smitte reduseresved hjelp av avstandenmellom det aktuelle sjøvannsinntaketog annen
akvakulturvirksomhet,både i sjøvannog på land. Dette gjelder ogsåavstandtil brønnbåtruter,lakseslakterierog
tilvirkningsanlegg.
For å forhindre introduksjonav patogenertil et landbasertanleggmed postsmolt som ikke resirkulererdriftsvann
anbefalesforfiltrering med lysåpning10-50my og biodosimetrisktestet UV-anleggmed stråledoseover 50
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mWs/cm2.Dennedimensjoneringenav vannbehandlingenvil gi relativt god sikkerhetmot de mest relevante
listeførte smittestoffeneSAV(PD)og ILAsom er agenssom en må påregnekan føre til sykdomfor lokaliteter i
nærområdetog som kan bli en reell smitterisikofor anlegget.Stråledosenvil ogsågi rimelig god sikkerhetmot
introduksjon av andre kappekleddevirus samt bakterier, om en skaloppnå sikkerhetmot naknevirus kan høyere
doser være nødvendig.

PDog ILAvurderessom alvorligesykdomsutfordringersom en forsøkerå bekjempei norsk oppdrettsnæring.
Anbefalt vannbehandlingvurdereså gi tilstrekkelig sikkerhetmot introduksjonav dissevirusenesom ikke er
spesieltmotstandsdyktigemot UV. Ved behandlingav inntaksvannsom skissertvurderessannsynlighetfor
smitteintroduksjonfor de mest alvorligesykdomsutfordringenesom lav.

Vektorbårensmitte (mennesker,andre levendeorganismerog utstyr)
Vektorbårensmitte er en variant av horisontal smitte. Sliksmitte kan overføresvia mennesker,utstyr, gnagere,
fugler eller andre levendeorganismersom kan bære smitten mellom anleggmellom produksjonsavdelingerog
mellom mottakeligefisk. Det er vist at både fiskepatogenevirus og bakterier kan overlevetransport gjennom
tarmsystemettil fugler og infisere fisk gjennomfeces.Det er derfor viktig at anleggutformes på en måte som
hindrer fugler og andre dyr adgangtil oppdrettsfisk.Dersomfugler og andre dyr har tilgang til et anlegg,vil
sannsynlighetenfor smitteoverføringtil et naboanleggavta med økendeavstandmellom anleggene.Det er ikke
mulig å angi eksaktover hvilke avstanderslik smitte kan skje,men både fugl og dyr kan sannsynligvisfrakte smitte,
eller smittet materiale som død fisk, over store avstander.Anleggenei Skjelvikaligger på et industriområdemed
egenadkomstvei.Produksjonsanlegget
bestårav en tett bygningog anleggetvil være utstyrt med smittesluserved
inngangtil anlegget.Alle besøkendeog internt personellsom skal inn i de to avdelingenei anleggetutgjør en
potensiellsmittefare, og skal benytte smittesluser.Smitteslusenskal utgjøre et tydelig skille mellom utesoneog
avdelingog mellom ulike avdelinger.Sluserutformes som et eget rom med et fysiskskille mellom «uren sone»og
sonetilknyttet den aktuelle avdelingen.Slusens«ureneside»skalvære et avgrensetog merket område med
håndvaskog mulighet til å omskiftningfør en må krysseet markert fysiskskille før en entrer det «rene» sonender
det ogsåer tilgang til håndvaskog rent tøy og utstyr til bruk i avdelingen.Smittesluserskal merkestydelig, slik at
besøkendeog internt personellvet hvilken inngangde skal bruke. Dette skal forhindre at smitte introduserestil
eller spresmellom avdelingeri anlegget.Det skalvære egnearbeidsklærtil bruk i ulike avdelingerog dissemå alle
typer personellbenytte segav. Påsikt planleggesdet å byggeproduksjonskarutenfor den nåværendebygget,disse
kareneskaldekkestil med nett slik at vektorbårensmitte via fugl blir redusert.Det vil ogsåvurdereså byggetak
over utekar.
Luftbårensmitte
Luftbårensmitteoverføringrefererer til situasjonerhvor dråpekjerner(rester fra fordampededråper) eller
støvpartiklersom inneholder mikroorganismer,kan forbli suspenderti luft over lengretid. Disseorganismenemå
være i stand til å overlevei langeperioder utenfor fiskekroppenog må væreresistentemot tørking. Luftbåren
overføringlar organismerkommetilbake til væskefasenpå det området hvor de igjen kan smitte fisk. Det er bare et
begrensetantall sykdommersom er i stand til luftbåren overføringhos menneskerog enda færre hos fisk. I
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sammenhengmed akvakulturvil aerosolerf.eks.kunne dannesi forbindelsemed lufting av vann,og når bølgerslår
mot strandkantenrundt et anlegg.Volumet av vann i aerosolersom dannesved lufting antaså utgjøre en svært
liten del av det totale volumet vann som luftes. Dermedvil ogsåbare en svært liten del av den totale mengden
smittestoff som kommer fra fisken potensielt overførestil luft. I sum er dette trolig forklaringenpå hvorfor
luftbåren smitte har liten betydningog har fått lite fokus i akvakulturlitteraturen.
Sykdommersom kan overføresi luften hos menneskerinkluderer blant annet tuberkulose,vannkopper,
legionærsyke,SARSog meslinger.Hosfisk er det sparsomtmed data, men ser man på smitte mellom kar i samme
avdelingeller i åpne avdelingerinnenfor en svært kort avstand(få meter), så kan luftbåren smitte absolutt
forekomme.Luftbårenoverføringav fiskepatogenerunder slikebetingelserhar et potensialfor spredningav
fiskesykdommer,spesielti anleggder fiskekarstår nærehverandreeller er i umiddelbarnærhet uten noen
tildekking av vannoverflateneller betydeligeskilleveggermellom karene.Vannsprutfra kaskaderendevann,
bevegeligutstyr eller overflateopprørfra pumper eller lufting, kan produserevanndråpersom kan være forurenset
med patogener,og dannetåker som leggersegover tilstøtende flater og kan slik forurensetilstøtende fiskekar.
Trekkeller ventilasjonsluftstrømfra åpne vinduer, dører eller vifter kan forverre problemet ved å frakte disse
vanndråpeneytterligere unna i avstand.Eldrelaboratorieundersøkelserhar vist at tre vanligefiskepatogener,
aeromonassalmonicida(furunkulose),ichtyophteriusmultifilis (hvitprikksyke)og Amylodiniumocellatum
(ektoparasittsykdomi tropiskestrøk) kunne overførestil fiskekarover 1 meter unna gjennomluftdråper flyttet av
en liten ventilasjonsvifte(Woosteran Bowser1996,Bishopet al. 2003,Roberts-Thompsonet al 2006.).Wooster et.
al 1996 gjorde undersøkelserknyttet mot bakterien A. salmonicida,som forårsakersykdommenfurunkulosehos
fisk og konkludertemed at bakterien kunne karakteriseressom et luftbårent patogen.Bakterienkunne reise 104
cm fra verten ut i atmosfærenog tilbake til vannet og dermed gjøre det vanskeligå kontrollere. Bakterienkunne
opprettholde sin patogenisiteti ferskvannsforholdi 6–9 månederog i saltvannsforholdi opptil 10 dageruten en
vert.
En kan ikke utelukke luftbåren smitte fra sjø til åpne utekar. Det er i dette tilfellet planlagt å dekketil utekar og lang
avstandtil nærmestesjølokalitetog etter Åkerblåsin vurderingliten risiko for at luftbåren smitte skal utgjøre en
vesentligrisiko for Skjelvikafra omkringliggendeakvakulturlokaliteter,men aerosolerog smitteoverføringkan ikke
utelukkesinternt i anlegget.
Smitte med levendeinnsatsfaktorer(rogn, yngel,smolt)
Levendebiologiskmateriale (postsmolt)som tas inn i eller ut av det landbaserteanlegget,utgjør sett i lys av dagens
kunnskapsstatusog teknologiutvikling,kanskjeden største sannsynlighetenfor smitteintroduksjonog videre
spredning.Sykdomssituasjonen
i akvakulturnæringener til enhver tid dynamisk.Det er derfor fornuftig å basere
anleggsutforming,anleggsplassering
og drift på generelle,allmenngyldigebiosikkerhetsprinsipperog ikke skjelefor
mye til spesifikkeagens.Dette er en av de viktigste årsakenetil at innføring av generasjonsskillei norsk
lakseoppdretthar blitt en stor suksessgjennomå forhindre smitteutvekslingfra voksentil ung fisk. I tillegg til
generasjonsadskillelse,
fins det en lang rekke overordnedebiosikkerhetstiltak,til dels pålagt av regelverket,som er
ment å reduseremulig smittekontakt og samtidigde fiskevelferdsmessige
og økonomiskekonsekvenseneved
eventuelleutbrudd av sykdom.
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Noen av dissebiosikkerhetstiltakeneer:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Dokumentasjonav helsestatusved flytting av levendefisk mellom akvakulturanlegg,og fisken skal
være klinisk frisk,
Smittehygieniskekrav til transportmidlenesom brukesved flytting
Regelmessighelsekontrollog utredning av eventuellehelseproblemerhos akvakulturdyr
Relevantkompetansehos ansattepå akvakulturanlegg
Et internkontrollsystemsom beskriverforhold relatert til smittehygiene,en såkalt
biosikkerhetsplan
Maksimaltantall fisk per smittemessigatskilt enhet
Vaksineringav oppdrettsfisk
Regelmessigfjerning av død og syk fisk fra produksjonsenheter
Brakklegging(«alt ut- alt inn» prinsipp).

Når det gjelder risikovurderingerav det enkelte patogenog risikominimerendetiltak henvisesdet til kapittel G og
vedlegg4-8.

Smitte fra annenakvakulturvirksomhet
Somdet fremgår av kartmaterialet og anleggsskissene
er lokalitet Skjelvikalokaliserti et område med allerede
eksisterendeakvakulturtillatelseri sør og øst. Det er derfor naturlig å fokuserenærmerepå den risiko som denne
etableringenkan medførefor opptak av smitte fra disseakvakulturlokalitetene.Avstandsprinsippetstår sterkt i all
smittetenkningog kortere avstanderpå land, i vann og i luft vil ofte innebærestørre risiko for spredningav smitte.
Dennerisikoenmå håndteres.

Figur F1: Modellering av spredningfra Skjelvikaved 5
meter (LarsEngvik)

Figur F2:Modellering av strøm i Frøyfjordsystemeti januar ved 2 meter
(Sinmod),Omsøyholmangul prikk sentralt i bildet.

Det fremgår av strømmodelleringsom er utført av ÅkerblåASog Sintef i dette området at strømbildet i hovedsak
går i retning øst-vest,der østlig retning er den overveiendemest fremtredende retningen.Det er over 20 km til de
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nærmestelokalitetenei sørvest(Suholmenog Gjelsøyaog over 4 km til nærmestelokalitet i øst). Den lange
avstandentil de nærmestelokalitetene oppstrømsog at det er over 4 km til nærmestelokalitet i øst vil medvirketil
at det er relativt lite smitterisikotil Skjelvikafra omkringliggendeakvakulturlokaliteter.

Figur F3: Kart over Frøyfjorden. Lokalitet Ilsøya2, som er den nærmeste sjølokaliteten for laksefiskligger 4 km øst for sjøvannsinntaketfor
Skjelvika,lokalitet Suholmener nærmeste lokalitet i sørvest.

Modellering og strømbildeindikerer at lokaliteten Skjelvikavil være lite påvirket av andre lokaliteter i området. Den
viktigsterisikoen for smitte til anleggetvil være risiko for egensmittefra eget avløp.Når det gjelder
sjøvannsinntaket,så har ÅkerblåASgjennomførten modelleringav strømforholdeneknyttet til både
sjøvannsinntakog utslippsstedfor avløpsvann.Dette for å kunne leggetil rette for optimaliseringav sted for
sjøvannsinntakog sted for utslipp av behandletavløpsvanni forhold til smitterisiko.
A.Utslippet av avløpsvannfra anleggeti Skjelvikaspreshovedsakeliglangsen akseøst vest i fjorden. Strømmen
østoverer sterkereog opptrer oftere enn den vestover.
B.I perioder med lav strøm vil utslipp i større grad spre segmot inntaket.
C.Strømmenog vannutskiftingener sterkerelengresør og inntakspunkter strukket sørover
D.Fordiutslippet i hovedsakmot øst, men ogsånoe mot vest fra utslippspunktet,er det ønskeligå plassereavløpet
så langt nord som mulig og inntaket så langt sør som mulig.

MULIGHETFORSMITTESPREDNING
TIL ANNEN AKVAKULTURVIRKSOMHET

En biosikkerhetsplanskalogsåetablere løsninger,systemerog rutiner som bidrar til å redusereeller fjerne risikoen
for spredningav smittsom sykdomtil de alleredeeksisterendeakvakulturvirksomhetenei det aktuelle området. For
landbaserteanleggvil vanninntaketkunne utgjøre en stor risiko for å introduseresmitte inn i anlegget,og
utløpsledningenvil potensielt kunne lede store mengdersmitte ut av anlegget.For landbasertproduksjonav
matfisk i saltvanner det ikke krav om desinfeksjonav inntaksvann,og en produksjonsformuten desinfeksjonav
inntaksvannog uten rensingav avløpsvannville smittemessigtilnærmelsesvisvære analogtil matfiskproduksjoni
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åpne merder i sjøen.Sidenvanninntakog avløp representererde to områdenehvor det er størst sannsynlighetfor
smitteintroduksjonog videre spredning,vil plasseringenav disseog rensemetodikkvære avgjørendefor
sannsynlighetenknyttet til smitte til/fra andre lokaliteter i sjø og til/fra eventuelt andre nærliggendelandbaserte
anlegg.Lokalestrømningsmønster(vertikale og horisontale)vil ofte være mer avgjørendefor vannslektskapog reell
smitterisiko enn absolutte avstanderi sjøavstandeller luftlinje.
Følgendeakvakulturlokalitetkan som følge av geografiskeforhold og strømretningvære utsatt for opptak av smitte
via avløpsvannetfra Skjelvika
•

Ilsøya2 (38997):Nærmesteaktive sjølokalitetfor laksefiski østlig retning ca. 4 km øst for avløp

SMITTERISIKOTIL NABOLOKALITETER
Det er gjennomførten
modelleringav utslipp fra
Skjelvikafor å kunne
vurdere hvordanutslipp
vil påvirkenabolokaliteter.
Modelleringviser at
utslipp i hovedsaker
fortynnet mer enn 1000
gangermer enn 2 km fra
anlegget,men at det i
korte perioder i
simuleringsperiodenmai,
mindre enn 3 timer, er
registrert signifikant
spredningav partikler
(mindre enn 1000 ganger
fortynning av utslipp) ved
Ilsøya2, 4 km øst for
Skjelvika.
Spredningsmodellensom
er benyttet (Delft3DFLOW)viser at det er liten
spredningav viruspartikler
fra Skjelvikatil Ilsøya2,
men at viruspartikler
fortynnet 1000 gangeri
enkelte korte perioder kan
nå Ilsøya2, dette gjelder
virus i overflatesjiktog
virus i bunnfortynning
(Åkerblå,EngvikL).
Figur F4: Modellering av spredningav utslipp og fortynning i overflate.
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Spredningsmodelleringen
som er utført har ikke tatt hensyntil at virus er organiskmateriale med en viss
levetid. Det er stor usikkerhetknyttet til halveringstidog halveringstidvil varieremellom ulike virus, men det kan
antasat levetiden vil varierefra 4 til 10 døgnavhengigav virus og temperatur (Parameteriseringav virus i HI sin
spredningsmodell,utdrag fra HusebøM). Det er oppgitt at smittekonsentrasjonentil viruspartiklerminker
eksponentielt(Grahamet al 2007 og Sinmod)med halveringstidt 1/2=4,3(døgn)ved 4oCog t 1/2=1 (døgn)ved 10oC.
Modelleringensom er benyttet beregnerikke i hvilken grad partikler når frem til lokaliteten Ilsøyainnen sin levetid,
det er mulig å leggeinn viruslevetidsom en konstanti modellen for å få et bedre estimat virus som kan nå Ilsøya2 i
infektiv tilstand.

Figur F5: Visualiseringav smittepotensial (Stenemed flere 2018)

At virus ogsåvil binde segtil organiskmateriale i sjø,vil ogsåbidra vesentligtil å redusereantallet viruspartikler
som forlytter segfra Skjelvikatil Ilsøya2. Dette er heller ikke noe som vil være ivaretatt i modellen,partikler i
modellen er antatt å flyte fritt i vannmassene.
For at fisk skalutvikle sykdom,må en fisk eller en populasjonutsettes for et visst smittepress.Spredningsmodellen
som er benyttet (Delft3D-FLOW),
viser at spredningav partikler i overflate og bunnfortynning fra Skjelvikatil Ilsøya
2 er liten, fortynning over 1/1000 i korte perioder. Modellen tar ikke hensyntil halveringstidav virus eller at virus
har en tendenstil å binde segtil organiskmateriale,modellresultatetoverestimererderfor antallet viruspartikler
som vil nå frem til Ilsøya2.
Strømmodelleringenviser at det er lokaliteten Ilsøya2 som er mest påvirket av smitte fra Skjelvika,andre
lokaliteter er svært lite påvirket. Smitterisikofra Skjelvikatil Ilsøya2 vurderessom lav med utgangspunkti stor grad
av fortynning som modellresultatetindikerer. At virus vil binde segtil partikler i sjøvannog sedimentereog at virus
har begrensetlevetid, vil ytterligere reduseresmitterisiko til Ilsøya2. I tillegg til dette, er det slik at en vesentligdel
av de infeksiøseviruspartikleneer budet til organiskmateriale og fettfraksjon som vil bli fraseparerti forbindelse
med behandlingenav avløpsvannfra det landbaserteanlegget.Det at Ilsøya2 er drevet av Måsøvalgjør at risikoen
for smitte mellom anleggenetil enhver tid er kjent, at en vil ha full oversikt over eventuell smitte og sykdompå de
to lokalitetene og at smittereduserendetiltak kan treffes ved behov.
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Påbakgrunnav modelleringog dissevurderingene,er det ÅkerblåASsin oppfatningat den planlagteproduksjonen
av postsmolt i Skjelvikaikke vil påvirkelokaliteter sør eller vest for anleggetog heller ikke nabolokalitetenIlsøya2 i
vesentliggrad.De planlagtetiltakene som vil bli innført med hensyntil avløpfra anleggeti Skjelvika,samt
smitteforebyggendebarrierer knyttet til inntak av vann,vil beskytteanleggetpå en god måte samtidigsom de
beskytterde omkringliggendeakvakulturlokalitetenemot smitte.

SMITTETIL VILLFISK
Oppdrettslakskan være bærer av smittestoffer og være en kilde for smitte til villfisk. De fleste av sykdommenesom
rammer oppdrettsfiskforekommerogsåi villfiskpopulasjonen,men den store populasjonenav oppdrettsfiskfører
til at smittepressetovenfor fisk i ferskvannog sjøvanner større enn i villfiskpopulasjonen.Smitterisikovil være
størst til sammeart eller nært beslektaarter. Nærmestelakseførendestrekninger Blakstadvassdraget
ca. 9 km fra
Skjelvika.Det er en rekke andre lokaliteter i sammeområde og etableringav lokaliteten Skjelvikavil ikke ha noen
vesentliginnvirkningpå smitterisiko ovenfor oppvandrendefisk til Blakstadvassdraget
eller andre villfiskstammeri
området.

RISIKOFORFOLKEHELSE
Lokalitetenligger langt fra hovedvannskildenpå Frøyaog langt fra bebyggelse.Produksjonenskjer fysiskskjermet
fra publikum, slik at en unngårrisiko som følge avfiske ved lokaliteten og risiko for at publikum eksempelvis
eksponeresfor legemidler.Det er ingen registrerte utslippspunkerfra kloakk,landbruk eller industri i nærheten
som kan påvirkemattrygghetenved produksjonav fisk negativt. Det er ikke avdekketrisikofaktorermed tanke på
folkehelsesom følge av etableringav anlegget.

G. KARTLEGGING,
RISIKOVURDERING
OG RISIKOMINIMERINGKNYTTETTIL DE VIKTIGSTE
SMITTEMESSIGE
UTFORDRINGENE
I de senereår har begrepet“biosikkerhet” fått økendeanvendelseinnen biologiskeproduksjoner.IfølgeVerdens
matvareorganisasjon(Foodand AgriculturalOrganization- FAO)er biosikkerhetforebyggendetiltak som har som
mål å redusererisikoen for introduksjon og overføringav smittestoffer og infeksjonssykdommer.De viktigste
kildene og smitteveienesom fører til introduksjonav smitte i et oppdrettsanlegger levendefisk, vann og vektorer.
Figurenunder fra Lillehauget al. 2015,viser en generellpresentasjonav ulike infeksjonsveierog gradenav risiko
knyttet til de ulike infeksjonsrutene.
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Begrepet«risiko»benyttes for å gi uttrykk for både sannsynlighetenfor og konsekvensenav en hendelse.Risikohar
såledesblitt et begrepsom inkluderer to ulike forhold. Dette kommer ogsåtil uttrykk når en snakkerom
sykdommeri dagligtale.Ensnakkerom risikoenfor kreft, men ikke om risikoenfor forkjølelse,der konsekvensene
av sykdommener mindre alvorlig.Transportav biologiskmateriale som levendefisk og rogn, som kan inneholde
smittestoffer, har økt i omfangi en voksendeoppdrettsnæring.Samtidigetableresen rekke akvakulturanleggbåde i
sjø og på land som tilføres vannmasserog utstyr som mulig kan føre med segsmittestoff. Dette har skapt et behov
for fagligevurderingerbåde av sannsynlighetenfor og konsekvensenav spredningav smittestoffer. Dette er
vurderingersom i første rekke gjøresav fagpersonerved vitenskapeligeinstitusjoner,og de kallesrisikovurderinger.
Begrepet«risiko»assosieresofte med en fare eller trussel.Det er ikke nødvendigvistilfellet ved en risikovurdering,
der en liten eller lav risiko er et resultat som skaloppfattes som noe positivt.
Myndigheter,næringerog eiere av biologiskeproduksjoneriverksetter tiltak for å reduseresannsynlighetenfor
introduksjonav nye smittestoffer og/eller for å reduserede uheldigekonsekvenseneved introduksjonenav smitte.
Enbruker ordet risikohåndteringom tiltak som gjennomførespå grunnlagav risikovurderinger,herunder
forebyggendeeller risikoreduserendetiltak. Ensamlebetegnelsefor risikovurderingog risikohåndteringer
risikoanalyse.
Enrisikovurderingkan omfatte levendefisk, eggeller andre produkter. Omfangetkan være en enkelt fiskeart,eller
fisk generelt i ferskvanneller sjøvann.Det kan omfatte én mikroorganismeeller smittestoffer mer generelt. I
mangetilfeller finnes det begrensetmengdeforskningsbasertkunnskapbåde om smittestoffets egenskaperog
utbredelse,og mottakelighet og bærertilstandhos ulike fiskearter,samt betydningenav smitte hos villfisk.
Mangelfullt kunnskapsgrunnlag
svekkermulighetenfor å lagegode risikovurderinger,både kvantitative og
kvalitative.Kunnskapbasertpå overvåkingav helseog sykdomer grunnleggendefor utarbeidelseav
risikovurderinger.Dette kan være forekomst av sykdomog/eller dødelighetbasertpå registreringeri felt eller på
laboratorieundersøkelser.
Data fra oppdrettsanlegger mulig å fremskaffe.Når det gjelder helseog sykdomhos
villfisk, er det langt vanskeligere,i enkelte tilfeller umulig å fremskaffepåliteligedata. Det foreliggerfå
risikovurderingersom omfatter flere smittestoffer med betydningfor norsk akvakultur.I 2010 laget
Veterinærinstituttet en risikoprofil for sykdommeri norsk fiskeoppdrett på oppdragfra Mattilsynet (Brun og
Lillehaug2010).Enomfattende rapport fra Havforskningsinstituttetgir ogsåen beskrivelseav risikoenfor enkelte
25

infeksjonssykdommer(Tarangeret al. 2015).I 2018 ga Veterinærinstituttet ut rapporten «Smitte mellom
oppdrettsfiskog villfisk: Kunnskapsstatus
og risikovurdering»som beskrevulike risikobilderknyttet til smitte
mellom oppdrettsfiskog villfisk. (Lillehauget al. 2018).
Utvalgte patogener
En rekke arter av bakterier, virus, sopp og parasitter kan smitte og gi sykdomhos fisk i oppdrett i ferskvannog
sjøvann.De ulike smittestoffene har ulike egenskaper,både når det gjelder reservoar,evne til å fremkalle sykdom
hos ulike arter og overlevelsei ferskvannog sjøvann.Dette kaller vi for biofysiskeegenskaper.Det er forskjell på de
biofysiskeegenskapenetil de ulike agens.Biofysiskeegenskaperkan ogsåbety evnen til å motstå for eksempel
tørke, desinfeksjonsmidler,UV-stråler,ozonering,overlevelseutenfor verten, vertsspesifisitet,om agenseter
vertikalt overførbart etc. Dermeder det ogsåforskjell fra agenstil agensnår det gjelder hvilke smitteveier som er
mest relevante,og hvor stor sannsynlighetdet er for overføringmellom anlegg.
En annenfaktor ved det enkelte agens,når en skalvurdere potensialetfor smittespredning,er begrepet«minimum
infektiv dose»:Hvor mangeagens,eller hvilken tetthet av agens,er nødvendigfor å etablere en infeksjonhos et
mottakelig individ. For etableringav infeksjoner det i teorien tilstrekkeligat eksempelvisén parasitt treffer én fisk i
besetningen.I praksishar det imidlertid vist segat dette vanligvisikke er tilstrekkelig.Det er en kjent
problemstillingat kohabitant-smitteforsøkikke bestandigblir vellykketfordi infeksjonenikke blir etablert hos
kohabitantene.Årsakentil dette fenomenet er blant annet fiskensuspesifikkeimmunforsvarsom klarer å håndtere
smitte opp til et visst nivå. Det er trolig stor forskjell i størrelsenpå minimum infektiv dosemellom ulike smittestoff.
Det er for eksempelkjent at PD-virusog Aeromonassalmonicidaer svært smittsommemensfor eksempelVibrio
salmonicidaer mindre smittsomt. Økendeavstandsom faktor for å redusererisiko for smitte baseresbådepå
redusert risiko for vannbårensmitte og på redusert risiko for vektorbårensmitte. Avløpsvannfra et anleggvil
gradvisfortynnes med økendeavstandfra utslippsstedet,og samtidigvil en andel av de smittsommeagensi vannet
bli inaktivert underveistil nestevert. Hvilkenavstandsom krevesfor å oppnå tilstrekkeliglavt smittepressi vannet,
det vil si under «minimum infektiv dose»,avhengerav en rekke forhold; bl.a. mengdenagenssom slippesut per
tidsenhet, hvor stabilt agenseter i det marine miljøet og strømhastigheten.Eneffektiv minimeringav smittestoff i
innløpsvann/avløpsvann
før det tas inn/ut av anleggetvil såledesvære av stor betydning for den gitte smitterisiko.
I oppdrett vil det være et stort antall mottakeligeindivider. Mangeblir smittet og infeksjonenopprettholdesi
miljøet. I det følgendegis det en omtale av enkelte smittestoffer der sannsynlighetenfor og konsekvensenved
overføringav smitte fra ovenfornevntekilder syneså være spesieltstor, eller det er lite kunnskapom disse
forholdene.For en mer detaljert gjennomgangav de sykdommenenevnt under henvisesdet til vedlegg4-8. Her vil
ogsåde risikominimerendetiltakene være utdypet nærmere.
MåsøvalA/Shar som mål å ta inn smolt med god helsestatustil anleggetog ivareta denne smittestatusengjennom
å filtrere og desinfisereinntaksvannsom blir benyttet i produksjonen.Dette sammenmed tiltak knyttet til smitte
fra omgivelseneskal totalt sette gjøre produksjonenpå lokaliteten Skjelvikaså forutsigbarsom mulig.
Påtross av at summenav dissesmittebarrierenei produksjonenfremstår som solid, må man forvente at agensvil
kunne introduseres.Enskalderfor vaskeog desinfisereanleggetmellom hver fiskegruppefor å fjerne smittestoff
som kommer inn i produksjonenpå en sikkerog effektiv måte. Dette vil redusererisiko for at sykdomsproblemer
skalramme flere fiskegrupper.Hverenkelt avdeling/kari anleggetbli tatt ned og mekaniskrengjort samt vasketi
sirkulasjonfør ozonblir kjørt igjennomalt av rør, kar, luftesystemerog kjegler.Dette skal nullstille bakterie- og
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virusforekomstenei avdelingen/karetog fjerne eventuelleuønskedeagensfør man flytter inn ny fisk i
avdelingen/karet
I de følgendevedleggeneer det gitt en overordnet gjennomgangav noen viktige sykdomsutfordringeri norsk
oppdrettsnæring.For sykdomsproblemstillingerog agensder postsmoltanleggeter en vesentligrisikofaktor i
produksjonskjeden,enten som følge av store konsekvenserom sykdommenblir påvist eller som følge av relativt
stor sannsynlighetfor sykdomsintroduksjon,blir disseproblemstillingeneomtalt inngåendei separatevedlegg.
Sykdomsutfordringersom i større grad er knyttet til risikofaktoreri andre deler av produksjonskjeden,stamfisk-,
ferskvanns-og matfiskfasei sjø er bare kort omtalt. For slike sykdomsproblemstillingervil rutiner knyttet til
helsekontrollved mottak og leveranseav smolt være mer avgjørende,både for å forhindre introduksjon av smitte
og for å bekrefte at postsmoltanleggetikke er en kilde til videre smittespredningi produksjonskjeden.
•
•
•
•
•

Vedlegg4: Risikoanalyse- Inntak av smittestoffer via sjøvannsinntaktil settefiskanlegg
Vedlegg5: Risikoanalyse- ILA
Vedlegg6: Risikoanalyse- PD
Vedlegg7: Risikoanalyse- sår
Vedlegg8: Risikoanalyse- AGD

SMITTSOMME SYKDOMMER
Sværtmangesmittsommesykdommerforårsakersykdomsutfordringeri norsk oppdrettsnæringsom kan tenkeså
forårsakeutfordringer i anleggeti Skjelvika,særligviktige mulige smitteveier som kan gi stor sannsynlighetfor
introduksjonom ikke forebyggendetiltak praktiseresvil værevia introduksjon via biologiskmateriale
(smoltgrupper)eller smitteintroduksjonvia sjøvann.Enkelteav dissesykdommeneutøver norsk oppdrettsnæring
og norskemyndigheteraktiv bekjempelsemot. Det må praktiseresstrengebiosikkerhetstiltaksom sikrer at
anleggetikke representereren kilde til spredningav listeført sykdom.Andre sykdomsproblemstillingerer «vidt
utbredt», men kan bli en særligutfordring i dennetype anlegg,det må iverksettestiltak for å forhindre helse-og
velferdsutfordringersom er kjent å kunne være en særligutfordring i dennetype anlegget,erfaring tilsier at typiske
utfordringer for landbasertoppdrett med fullt sjøvanner bakterielle sårinfeksjonerog at en ogsåkan ha risiko for
introduksjonav AGD.
For mangeav sykdommenesom er en utfordring i norsk oppdrettsnæring,vil biosikkerhetstiltaki stamfiskleddetog
ferskvannsfasenværeavgjørende,slike problemstillingervil være tilsvarendei dennesammenhengsom for
sjøanleggog vil ikke bli behandletinngående.Det vil imidlertid være avgjørendeå motta robust og godt
smoltifisertefiskegruppermed god hudhelsefor å motvirke alle typer sykdomsproblemstillingeri anlegget.

BAKTERIESYKDOMMER
BKD
Bakteriellnyresykeeller BKDer en meldepliktigsykdompå laksefisk.Dette er en alvorlig, kronisksykdomsom
skyldesinfeksjonmed bakterien Renibacteriumsalmoninarum.Det er veldokumentertat sykdommenspresekte
vertikalt ved at bakterien kan befinne seginne i rognkornet og dermed være utilgjengeligfor desinfeksjonsmidler.I
Norgehar fokuset derfor vært på overvåkningav stamfiskog rogn som går ut i markedet.Når det gjelder
bekjempelseer det for stamfisken nulltoleranse,den vertikale smitteoverføringengjør at det å holdestamfiskpopulasjonenefri for BKDer det viktigste,forebyggendebekjempelsestiltaket.Et vanligtiltak er å intensivere
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overvåkingenvår og sommerfør stamfiskenoverførestil ferskvann.Da kan en oppdageBKDså tidlig at den
påtenkte stamfiskenstadiger mulig å slakteog erstatte med en smittefri populasjon.Dette vil begrensetapene
sterkt. Dennestrategienhar vært god og ser man på antall utbrudd de siste15 år, så er BKDen sykdomsom kun
opptrer sporadiskog det har ligget mellom 0-3 utbrudd de siste 10 årene.Påbakgrunnav resultateneknyttet til
dennehåndteringener det forsvinnendelite biologiskeeffekter av dennesykdommeni Norgei dag.Påbakgrunnav
dette ser vi ikke at det er nødvendigfor det nye anleggeti Skjelvika.Risikoenvil være ubetydelig.

BAKTERIENBRANCHIOMONASCYSTICOLA
BakterienBranchiomonascysticolasom forårsakersykdommenepiteliocystiser av mangeresirkuleringsanlegg
ansett som den sykdommensom har ført til størst helse-og velferdsmessigeproblemer de siste årene.Bakterien
forårsakeren kraftig gjellebetennelsehos fisk og har vist segå trives å oppformeresgodt i resirkulert vann.
Bakteriener funnet i ferskvannskildentil flere anleggpå villfisk og blir ført inn i anleggeneregelmessiggjennom
vanninntaket.Med bakgrunni at smittekilden finnes i ferskvann,vil smitteforebyggendetiltak knyttettil
Branchiomonascysticolamåtte iverksettesi ferskvannsfasen.Kunnskapom sykdomsstatustil smolt og screening
før innsett kan være aktuelt tiltak for å forhindre introduksjon.Rutinerfor nedvaskog desinfeksjonav alle
anleggsdeler,herunder ledningsnett,mellom innsettav ulike fiskegruppervil væreet effektivt tiltak mellom ulike
fiskegrupper.

YERSINIOSE
En annensykdomsom har økt i betydningog aktualitet de sisteåreneog som har vært plagsomfor fisken i flere
resirkuleringsanlegg
i flere år er Yersiniose.Yersinioseskyldesen infeksjonmed bakterien YersiniaRuckeri
tilhørende familien Enterobacteriaceae.Sykdommenkan opptre hos ulike fiskearter,men er hovedsakeliget
problem hos laksefisk.I Norgeassosieresden nestenutelukkendemed atlantisk laks,hvor den gjernemanifesterer
segsom en blodforgiftning med blødningerog sirkulasjonssvikt.Yersinioseopptrer vanligvisi settefiskfasen,men
har de siste5 årene,i stadig alvorligeregrad,ogsåopptrådt i sjøfasen.Det er antatt at smitten fortrinnsvis
introduseresi settefiskfasenog da gjerne vertikalt med rogn, men ogsåvia ferskvannsinntak.Dennebakterien ser
ut til å trives svært godt i partikkelrikt vann og anleggmed gjenbruk eller resirkuleringsteknologier dermed spesielt
utsatt. Med bakgrunni at smittekilden finnes i ferskvann,vil smitteforebyggendetiltak knyttet til Yersinosemåtte
iverksettesi ferskvannsfasen.I Midt-Norge er det tradisjon for å vaksinerealle fiskegruppermot Yersiniose.Tiltaket
har god effekt.

BAKTERIELLSÅRINFEKSJON
Tidligereerfaringerfra postsmoltanleggog litteratur (Rostenet al. 2011)viser at det har og er utfordringer med
sårskadermed diffus årsakssammenheng
hvis laks blir ståendei fullt sjøvannover et lengre tidsrom. Bakteriell
sårinfeksjonkan føre til høy dødelighetog gir redusert velferd. Kjentesårbakteriersom ofte skaperutfordringer i
postsmoltanlegger Moritella viscosa,tenacibaculumsp. og ulike aliivibrio- og vibrio-arter, som V. wodanis.,V.
logei. Sårutfordringenvil væreavhengigav en rekke faktorer, blant annet: saltholdighet/promille,helsestatustil
fisken,tetthet, vannetsoppholdstidi karet og temperatur. Særligrisiko for sårutviklingved temperaturer under 10
grader.Åkerblåvurderer at det er moderat risiko for bakteriell sårinfeksjonpå Skjelvikabasert på teknologi og
vannkvalitetsom er tiltenkt i anlegget.Risikobaserersegpå at det er en sannsynlighetfor sårutviklingetter noen
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månederi anlegget.Konsekvenser satt til alvorligbasert på erfaringerfra anleggmed lignendedriftsformer. Denne
problematikkenbehandlesinngåendei vedlegget«Risikoanalysesår»

VIRUS
ILA OG PD
Sannsynlighetenfor påvisningav meldepliktigevirussykdommeri postsmoltanlegget,ILAog PD,vurderessom liten
på bakgrunnav iverksattetiltak. Det redegjøresnærmerefor dette i vedleggetrisikoanalyseILA.Enkan imidlertid
ikke eliminere all risiko, sviktendevannbehandlingellerintroduksjon via smolt kan medførelisteførtsykdom i
anlegget.For å unngåat hele anleggetmå brakkleggesog all fisk destrueresbør hver avdelingvære så godt
smittemessigatskilt fra andre avdelingerat forvaltningenkan vurdere dissesom egnesmittemessigeenheter.
Dette er planlagt å drifte inne og uteavdelingensom to smittemessigeenheter postsmoltproduksjoneni
nåværendedriftsbygningdriftes adskilt fra kar som skal etableresi uteområdet.

HSMB
Sannsynlighetenfor påvisningav HSMBer ikke ubetydelig,da dennesykdommende sisteårene har blitt svært
utbredt i norsk oppdrettsnæring.Piscintorthoreovirus(PRV)er et svært utbredt virus hos oppdrettet og vill
atlantisk laksi Norgeog påvisessvært hyppig og i en stor andel hos stamfisk.
HSMBpåvisesoftest hos ung laks i sjøvannsfase,men ogsåi ferskvann.Sykdommengir moderat, men varierende
grad av dødelighet,og i kombinasjonmed stressog håndteringblir utfallet gjernemer alvorlig. Rammetfisk får ofte
større sirkulasjonsforstyrrelserog skaderi hjertemuskulaturensom igjen fører til opphopningav væskei bukhulen.
Skaderi skjelettmuskulaturengjør at fisken ikke er like aktiv som vanlig.At HSMB-utbruddi sjøenkan koblestil
settefiskanleggi form av sykdomsfrievirusbærerevurderessom svært sannsynlig.Med bakgrunni at smittekilden
finnes i ferskvann,rogn og sjøvann,vil smitteforebyggendetiltak for å forhindre forekomstav PRVi norsk
oppdrettsnæringville måtte iverksettesbåde i ferskvannsfasenog i sjøvannsfasen.Nyerestudier viser at UV-dose
på minimum 50 mJ/cm2 krevesfor å inaktiverePRV(som er et nakent virus). Enhar derfor ikke full sikkerhetmot
introduksjonav PRV-virusi postsmoltanlegget,men dette er et virus som er vidt utbredt og som med stor
sannsynlighetvil introduseresi andre faser at produksjonssyklusen.

CMS
CMS,eller “hjertesprekk”, har vært kjent i hele oppdretts Norgesiden1985,men PMCV(piscint myokardittvirus)
som ser ut til å forårsakesykdommen,ble ikke identifisert før i 2010. CMSer et av de større sykdomsproblemene
innenfor norsk lakseoppdrett.Sykdommenfører til redusert fiskevelferdog dødelighetfor et høyt antall fisk hvert
år, samt betydeligeøkonomisketap for næringen.I Fiskehelserapportenfor 2018,fremhevesCMSsom den
viktigste infeksiøsesykdommeni norsk lakseoppdrettetter lakselus.I 2003 ble de direkte årlige kostnadene
grunnet CMS,beregnettil å ligge på mellom 33,5 og 66,3 millioner norskekroner for industrien som helhet. Dette
da det i all hovedsaker stor fisk som rammesav sykdommen.Etter 2007 har antall CMStilfeller registrert hos
Veterinærinstituttet og private laboratorier, gått fra under 70 til over 100 per år. Dette gjelder ogsåfor 2020. CMS
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er derfor uomtvisteligen av de størstetapsfaktorenei norsk oppdrettsnæringpå stor fisk. CMS-utbruddog CMSrelatert patologi er ikke beskrevetfra settefiskanlegg.VirusetPMCVblir imidlertid påvist i form avpositive PCR
resultat i dennefasenog en nylig avsluttet studiehar vist at infisert stamfiskhar overført virusettil befruktede egg.
Sidensykdommensom regel rammer stor og hurtigvoksendefisk sent i produksjonsforløpet,så er dette en kostbar
sykdomsom ogsåbelasterproduksjonenpå andre måter grunnet den store biomassenav dødfisksom genereres.
Fokusetmå være på å sikre PMCV-frirogn og at inntaksbarrierenpå sjøvannforhindrer et evt. inntak av virus med
dennekilden. PMCVer et nakent togavirus,togaviruser relativt UV-følsommenaknevirus og en forventer relativt
god desinfeksjonseffekt.Det foreliggerimidlertid ikke dokumentasjonav effekt på PMCV-virusog en har derfor ikke
full sikkerhetmot introduksjonav PMCV-virusi postsmoltanlegget,men dette er et virus som er vidt utbredt og
som med stor sannsynlighetvil introduseresi andrefaser at produksjonssyklusen.

POX
SykdommenLaksepoxpåvisesi hovedsakpå smoltifiserendefisk mot slutten av produksjonssyklusen
i et vanlig
settefiskanlegg.Det er ogsåi dennefasenav produksjonenat de mest omfattende konsekvenseneav en slik
infeksjonkan konstateres.«Laksepox»(Salmongill poxvirusdisease- SGPVD)forårsakesav Salmongill poxvirus
(SGPV)og fører til en kraftig gjellebetennelsehosfisken. I utgangspunktetkan man finne POX-viruseti
settefiskanleggbåde med og uten resirkuleringog med og uten sjøvannstilsetning,samt at man finner det på fisk
på sjølokaliteter.Siden«laksepox-viruset»er et nylig beskrevetvirus, har man foreløpig ikke nok kunnskapom
hvordanman kan hindre smittespredning.Det foreliggerper i dag ikke kunnskapom virusetsevne til å overlevei
vann eller biofilm eller hvordanbrakkleggingog desinfeksjonsmåterkan bryte smittekjederog senke
infeksjonspresset.Dette gjør det vanskeligå sette inn målrettede tiltak mot viruset og sykdommen.Viruseter
antatt å stammefra ferskvannskildentil settefiskanleggeneog fokus har vært på å sikre vanninntakeneogstyrke
dennesmittebarrieren.Erfaringerfra perioden 2018-2020viser imidlertid at dette viruset påviseshos fisk i
resirkuleringsanlegg
på tross av en ferskvannsbarrierebeståendeav både ozon og UV-bestråling.Enhar så langt
aldri påvist utbrudd av sykdommeni rent sjøvann.POX-viruseter imidlertid et komplisert oppbygdkappevirus,noe
som kan tyde på at en vil ha god effekt av UV-behandling.Med bakgrunni at sykdomsutfordringeneoppstår i
ferskvannsfasen,vil smitteforebyggendetiltak knyttet til Branchiomonascysticolamåtte iverksettesi
ferskvannsfasen.Kunnskapom sykdomsstatustil smolt og screeningfør innsett kan være aktuelt tiltak for å
forhindre introduksjonvia biologiskmateriale..Rutinerfor nedvaskog desinfeksjonav alle anleggsdeler,herunder
ledningsnett,mellom innsett av ulike fiskegruppervil være et effektivt tiltak mellom ulike fiskegrupper.

INFEKSIØSPANKREASNEKROSE(IPN)
Virussykdommensom angriperfordøyelsessystemet,
er forårsaketav infeksiøspankreasnekrosevirusog var
tidligere en stor utfordring i norsk lakseoppdrett.Inntil nylig var IPNav betydning,men bruk av IPN-resistent
rognmateriale(QTL-IPN)gjør at dette ikke lengervurderessom et avgjørendeproblem og at det ikke foreliggeret
behov for fortløpende screeningmot dette agenset.
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PARASITTER
LAKSLUS
Behandlingmot lakseluser vurdert som en av de viktigste årsakenetil dødeligheti norsk oppdrettsnæringog
medvirker ogsåtil å forverre de fleste andre sykdomsutfordringer.Påkjenningersom følge av lakselusvil bli
vesentligredusert gjennomdriftssyklussom følge av en lengrepostsmoltfase.
Sideninntaksvannethentesfra 60 meter og behandlesmed partikkelfilter og UV vurderessannsynlighetfor å få lus
inn i anleggettil å være veldig lav. Dette sidenlakseluslarveneer 0,5 - 0,7 mm lange,og en slik partikkel er det
mulig å filtrere bort med dagensteknologi.

AGD
AGDer forårsaketav amøbenParamoeebaperuansog gir akutt gjellesykdommed stort tapspotensiale.Åkerblåhar
tidligere erfart at amøbensporadiskkan introduserestil postsmoltanleggog føre til sykdomtil tross for relativt høy
barrierehøydepå inntaksvann.Amøbenkan raskt oppformeresdersomdet kommer inn i lukkedesystemer/anlegg.
AGDer endemisketablert i området og en kan forvente å finne amøbenlengrened i vannsøylen,en har tidligere
har funnet den i sediment.Denneproblematikkenbehandlesinngåendei vedleggetrisikoanalyseAGD

IKKE SMITTSOMME UTFORDRINGER:

ALGER:
Algerog toksiner produsert av alger kan skapeutfordringer på sjø og lukkedeenheter som pumper inn sjøvann.
Under 20 meter er det svært lite levendealger og en anserdet som svært lav sannsynlighetat det skal blir
utfordringer med alger når vannet hentesfra 60 meter og går igjennomtiltenkt vannbehandling.

NEFROKALSINOSE:
Nefrokalsinoseer en “gammel” problemstilling,og ble første gangbeskrevethos laks.Tilstandenrapporteresofte
som et tilleggsfunnved sykdommenhemorragisksmoltsyndrom(HSS),og det har derfor blitt stilt spørsmålstegn
ved om tilstandeneer knyttet sammen.Nefrokalsinoseer beskrevetsom utfelling av kalsium-og magnesiumsalteri
urinlederenog/eller samlerørhos fisk. Forkalkningenebestår i hovedsakav kalsiumfosfat.Dødelighetfra tilstanden
er generelt lav i oppdrett, sidenden anseessom kompenserbarså fremt fisken er i stand til å vokse.Tilstandenbyr
likevel på velferdsutfordringerfor laksen,og det er sannsynligat nedsattnyrefunksjonsvekkerlaksenog gjør den
mer utsatt for sykdomog stress.
Det foreliggerper i dagsvært lite kunnskaptil hva som ligger bak en utfelling av kalsiumfosfati nyrenepå laksefisk.
Problemeter økendeog det seesoftere i RAS-anlegg
enn i gjennomstrømmingsanlegg.
Høyekarbondioksidnivåer
har vist segå gi forkalkningeri flere studier, men nyere studier igjen viser at det må være andre sammenfallende
forhold for å utløse forkalkningene.Co2alene har ikke nødvendigvisen slik effekt (Mota et al 2019).Basertpå de
sisteårs erfaringer med RAS-teknologiog nefrokalsinose,så ser det ut til at fiskegruppersom ikke smoltifiserespå
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vanligmåte er overrepresentertiblant problemanleggene.Flereforskerehar sett en mulig sammenhengmellom
HSSog nefrokalsinoseog da kan det være nærliggendeå tro at deler av sammeårsaksforholdliggerbak begge
lidelsene.
Det er Åkerblåsoppfatning at det vil være fornuftig å baseretiltakene rundt nyreforkalkningerpå stabil og god
vannkvalitetmed lave co2-nivåersamt understøttelseav fiskenssmoltifiseringgjennomfornuftig bruk av positive
og negativesmoltifiseringssignalerut gjennomproduksjonen.Regelmessigovervåkningav nyrestatusgjennomde
forskjelligeproduksjonstrinnenevil være av betydning for å kunne gå inn tidlig med korrigerendetiltak.
Sålengedet er god smoltifiseringsstatusved mottak og god vannutskiftningog forsvarligtetthet på Skjelvikaanses
sannsynlighetfor utfordringer med nefrokalsinosesom lav.

Gassovermetning
Gassblæresyke
hos fisk er en ikke-infeksiøssykdomsom kan forekommei tilfeller når vannet fisken oppholder segi,
er overmettet med gass(totalgassmetning).Høyegassovermetningsnivåer
kan medføre en ikke-reversibeltilstand
og dødelighethos fisk i løpet av kort tid. Tilstandenbeskrivesgjennomfunn av gassbobleri blodbanerog vev. Disse
embolieneer svært smertefullefor fisken og utløser store mengderstresssom varer i svært lang tid så fremt fisken
ikke dør hurtig av skadene.Dannelseav gassbobleri nervevevog tynne blodkapillærervil kunne forårsake
blokkeringav nerveimpulserog blodpropper,med påfølgendealvorligekonsekvenser.Avhengigav nivået av
overmetningkan fisk som blir rammet opplevealt fra ubehagtil akutt dødelighet.Liten fisk er mer mottakelig enn
stor fisk og det er beskrevetepisoderhvor hele innlegghar gått tapt.
Det er særlignitrogengassovermetning
som er farlig for fiskenog over 5%overmetningmed nitrogen kan være
dødeligfor fisken. Overmetningmed oksygenkan være en stressfaktorfor fiskegruppe.Risikoreduserende
tiltak vil
være tilstrekkeliglufting av inntaksvannfør kareneog hyppigemålingeri alle kar for å avdekkeutfordringer.

H2S-forgiftning
Hydrogensulfid(H2S)er en svært giftig gasssom kan bli produsert avsulfatreduserendebakterier ved forhold hvor
det ikke er oksygeneller nitrat til stede.Bakterienebruker sulfat og organiskmateriale til å produsereH2Sog CO2.
Prosessenkrever at organiskmateriale blir liggendei ro over en lengreperiode slik at alt oksygenblir brukt opp i
det innerste laget. Det er økt risiko for H2S-produksjoni sjø- og brakkvann,som inneholdermye sulfat som
bakterienebruker til å produserehydrogensulfid.Det er mindre risiko for H2S-produksjoni et
gjennomstrømningsanlegg
sammenlignetmed RAS-anlegg.
Åkerblåansersannsynlighetfor H2S-forgiftningsom
veldiglav, men med alvorlig konsekvens.Avgjørenderisikoreduserende
tiltak vil utforming av kar, rørsystemerosv.
som gjør at organiskmaterialeikke blir liggendei fred og råtne og nedvaskmellom innlegg.
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Høy tetthet:
For å oppnå lønnsomheti postsmoltanleggpå land, må fisketettheten være vesentlighøyereenn dagensregelverk
for tradisjonellenøter (25 kg/m3). Enhøy tetthet gir reduserteinvesteringskostnaderpr kg fisk, men om dette skal
gi effekt på den totale produksjonskostnadenforutsettes det at fiskensvelferd og ytelse ikke blir skadelidende.
Effekter av tetthet kan delesgrovt inn i: effekter pga. redusert vannkvalitetog fôrtildeling, økte
adferdsinteraksjonermellom individer ved høye tettheter, negativpåvirkningpå ulike vannparametreom
vanntilførselenikke er tilstrekkelig for aktuelletettheter.
Det er store sprik i litteraturen på grenseverdierfor fisketetthet i kar og vil avhengeav mangefaktorer blant annet
utskiftningshastighetav vann, kvalitet på råvannog fiskestørrelse(individtetthet). Tetthet må tilpasseshver enkelt
produksjon,men Åkerblåhar tidligere erfart betydeligreduksjoni generellvannkvalitetog sårutfordringerved
tetthet over 70 kg/m3 i enkelte anlegg.Åkerblåanbefalerderfor en gradvistilpasningav produksjonenfra 50 kg/m3
til høyeretettheter for å tilpassedriften slik athøy tetthet ikke resulterer i driftsutfordringer.

LEVERANSE
Forholdeneutenfor anleggeter tidvis krevendemtp. vær, bølgerog strøm. Leveranseav fisk må tilpasses
værforholdene.
Lastingav brønnbåt skjer gjennomfaste installerte rør som koplessammenmed lasterørettil brønnbåten.Lasterør
og systemvil bi sikret iht. forskrifter med ekstrabarrierer. Leveringsanlegget
tilpassesfor leveringtil brønnbåt med
en direkte og lukket uttransporteringav fisk der karvannetleverstil brønnbåten.

H. PLANFOROVERVÅKINGAV HELSESITUASJONEN
I ANLEGGET
I landbasertepostsmoltanleggvil helsestatuspå smolt som mottas være avgjørendefor sluttresultatet. Det skal
stille krav til hudhelseog smoltifiseringsstatusved mottak da sårutviklingerfaringsmessiger en særligutfordring for
driftsformen. Erfaringsmessig
er risiko for sårutviklingsterkt knyttet til status på fiskegruppenesom mottas fra
ferskvannsanlegget.
Når det gjelder mottakskontroll for andre agens,anbefalesdet å ta en gjennomgangav
helseproblematikki aktuelle settefiskanleggog å sette tilpassedekrav til kontroll for agenssom forekommeri
aktuelle settefiskanlegg.Ved leveransetas en ny status på postsmolt som leveres.Det er avgjørendeå følge
fiskegruppenefra settefiskfase,via postsmoltanleggettil sjø for å få et helhetlig bilde av hvordan
produksjonsformenpåvirker ulike fiskegrupper.

I.

BEREDSKAPSOG TILTAKSPLANER
KNYTTETTIL DE VIKTIGSTEPROSESSTEKNISKE
UTFORDRINGENE,
PRODUKSJONSLIDELSENE
OG SYKDOMSPROBLEMSTILLINGENE
SOM KAN FØRE
TIL HØY DØDELIGHET

Det er ikke bare alvorligesmittsommesykdommersom skalinkluderesi en biosikkerhetsplanog et planverkfor
å ivareta beredskap.Det finnes en rekke forskjelligetilstander og hendelsersom kan føre til en svært negativ
påvirkningpå velferd for fisk, gi høy dødelighetog kritiske avbruddi produksjonen.Noen av dissepåvirker
produksjonenog fisken negativt på en kronisk måte over lengretid, mensandre har potensialtil å drepe all fisk
i anleggeti løpet av få timer. Beggetypene har etpotensial for å påvirkeproduksjonenbetydelig,derfor må de
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risikovurderespå lik linje med infeksiøsesykdommer.Sidennoen av dissehendelsenebrått kan føre til svært
høy dødelighet,og i verste konsekvenstil totalhavari på enkeltavdelinger,så fordrer dissemulige hendelsene
en beredskapsplan.De utvalgte produksjonslidelsenesom har et mer utstrakt forløp, skaldekkesinn med klare
tiltaksplanersom implementeresi driften og slik forhindrer at de får en uheldigpåvirkningpå produksjonen.
Envil aldri kunne forberede segpå alle mulige hendelsersom kan tenkeså oppstå.Representative
(dimensjonerendehendelser)leggestil grunn for en beredskapsplan.Ved å etablere beredskapfor fleresærlig
aktuelle hendelserog hendelsersom på ulik måte belysergode handlingsalternativer,vil oppdretter ogsåstå
godt rustet til å håndtere et bredt spekterav andre hendelsersom ikke er beskreveti beredskapsplanen.
Det er
vedlagten beredskapsplanfor MåsøvalSkjelvikafor tiltak i forbindelsemed sykdomog massedød.Denne
beredskapsplanenvil bli ytterligere tilpassesanleggeti Skjelvika.
Følgendehendelser/lidelservil være viktige hendelsersom bør dannebasisfor en beredskapsplanfor Skjelvika
på grunnlagav en vurderingav sannsynlighetog konsekvenserav hendelsenog at hendelsenpå en god måte
belyseraktuelle tiltak ved uforutsette hendelsersom kan tenkeså forekomme i dette anlegget:
•
•
•
•
•

Rømming
Vannstopp
Oksygensvikt
Mistankeom listeført sykdom
Massedød

Vi viser til vedlagteMåsøvalsvedlagteplanverkfor å ivareta beredskapsom vil bli videreutvikletog tilpassetfor
anleggetpå Skjelvika.

RØMMING
Forskrift om krav til tekniskstandardfor landbaserteakvakulturanleggskal bidra til å forebyggerømmingav
fisk fra landbaserteakvakulturanlegg.Forskriftentrådte i kraft 1. januar 2018 og er senerereviderti både 2019
og 2020. Forskriftenstiller krav til innehavereav akvakulturtillatelsesamt produsenter,leverandører,
sertifiseringsorganer,prosjekterendeog utførende foretak og inspeksjonsselskaper
tilknyttet landbaserte
akvakulturanlegg.For nye landbaserteanleggprosjektert etter 1. januar 2018 må brukstillatelsenforeliggefør
fisk kan settesut i anlegget.
Forskriftenstiller krav om at alle landbaserteakvakulturanleggfor fisk skalha en forsvarligtekniskstandardfor
å forbyggerømmingav fisk.
Nye anleggoppfyller kravet om forsvarligteknisk standardved å følge NS9416:2013Landbaserte
akvakulturanleggfor fisk og øvrigekrav i forskriften. Det prosjekterendeog det utførende foretak skal på
skjemautarbeidet av Fiskeridirektoratetdokumentereat anleggeter blitt prosjektert etter NS9416:2013og at
det ferdige anleggetsamsvarermed prosjekteringen.Dette skjemaetskal inneholdeen tilstandsgradfor
avdelingeneved akvakulturanleggetsom registrereshos Fiskeridirektoratet.
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Eksisterendeanleggmå dokumentereforsvarligrømmingstekniskstandardgjennomen rømmingsteknisk
rapport. Den rømmingstekniskerapporten inneholder følgendedokumenter:
•
•
•
•
•

Entilstandsanalyseav anleggeti samsvarmed krav i forskriften
Plantegningog prosessdiagramover avløpssystemog leveringssystemi anlegget
Risikovurderingfor drift av anleggetog leveranseav fisk
Geotekniskvurdering
Vedlikeholdsplan

Det er krav om at den eller de som utarbeider den rømmingstekniskerapporten skalha nødvendigkompetanse
og væreuavhengige.Tilstandsanalysen
skal angi en tilstandsgrad(TG)for hver avdelingpå anleggetog
anleggettotalt. Tilstandsgradenvil angi om anleggethar forsvarligtekniskstandard(TG0,TG1og TG2)eller
uakseptabelstandard(TG3).Tilstandsanalysene
skalsendestil Fiskeridirektoratetslik at tilstandsgradenkan
registreres.
MåsøvalA/Svil følge kraveneved å følge NS9416:2013og fremleggeen rømmingstekniskrapport knyttettil
forebyggingav rømmingav fisk.

VANNSTOPP
I ethvert vanlig anleggvil en vannstoppværeen svært kritisk hendelseog man har kort tid på segfør fisken får
store problemer og dør. Sjøvannsinntaketer doblet med to inntaksrørsom er knyttet til hver sin pumpestasjon
og strømtilførselenvil bli sikret gjennomnødaggregatsom er installert på industriområdetog som kan ivareta
strømtilførseli perioder der den ordinære strømtilførselenfaller bort.

OKSYGENSVIKT
Det vil bli etablert systemerfor overvåkningav oksygenog nødoksygeneringssystemer
som kan sørgefor ekstra
tilførsel av oksygen.

AGD
Risikoanalysenhar avdekketat introduksjonav AGDikke kan utelukkes.Dette er en raskt fremskridendesykdom
der en er avhengigav at tiltak iverksettesraskt. Vannbehandlingmed forfiltrering med porestørrelse<50µ og en
UV-dose50 mJ/Cm2 vurdereså være et godt forebyggendetiltak, men hendelserder AGDintrodusereskan likevel
ikke utelukkes.Ferskvannbehandling
i brønnbåt skaliverksettesom amøbenintroduseresog sykdomsutviklingen
tilsier at behandlingmå iverksettes.
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LISTEFØRTSYKDOM
Vedmistankeom eller påvisningav listeført sykdomskalforholdet snarestvarslesMattilsynet og tiltak iverksettes
for å forhindre videre smittespredning.Varslingogtiltak er inngåendebeskreveti beredskapsplan.

HÅNDTERINGAV NØDAVLIVING OG MASSEDØD
Ulike hendelserkan oppståsom gjør masseavlivingog håndteringav store mengderdødfisknødvendig.Tiltak er
inngåendebeskreveti beredskapsplan.

J.

RELEVANTPROSEDYRER
MÅSØVAL

Enrekke prosedyrersom er av betydning for biosikkerhet,helseog velferd i anleggeter ivaretatt i
internkontrollsystemettil Måsøval(herunderrutiner knyttet til overvåkningav vannkvaliteti settefiskanlegg,
opplæringsrutiner,plan for helsekontrollmv) og prosedyreverketer i ferd med å bli tilpassetdette anlegget.
Oversiktover internkontrollsystemeter vedlagt.

BarboR.Klakegg
Veterinær
ÅkerblåAS
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Risikoanalyse-Inntak av smittestoff via sjøvannsinntak,postsmoltanlegg
Oppdrag
MåsøvalA/Ssøkerom etableringav postsmoltanleggi Skjelvikapå Frøya.
I den forbindelseer det fra MåsøvalA/S sin sideønskeligmed en analyseav risikoenfor at det skal
kunne tas inn smittestoff via sjøvannsinntaketsom kan overførestil fiskeni det landbaserte
akvakulturanlegget,etableresog utløsesykdompå fiskeni løpet av den planlagteproduksjoneni
dette anleggeteller i seneredriftsfasei sjø.Vi gjør oppmerksompå at risikovurderingenevil
varierenoe ut ifra hvilkenparasitt-,bakterie-eller virustypesom leggestil grunn for vurderingen.
Dette er blant annet avhengigav bakterienseller virusetsegenskaperknyttet til dets
motstandsdyktighetmot ulike desinfeksjonsmidler,forekomst og overlevelsei sjøvann.I denne
risikoanalysener det smittebarrierenesgenerelleeffekt på patogenersom kan føresinn i anlegget
via sjøvannsinntaketsom vurderes.For risikoenknyttet til hvert enkelt patogen,visesdet til de
patogenspesifikkerisikovurderingene.
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Sannsynlighetsmodell

Nivå

Sannsynlighet

1
2
3
4
5
Konsekvensmodell

>10 år
5-10 år
2-5 år
0,5-2år
< 0,5 år

Nivå
1

Ubetydelig

2

Mindre alvorlig

3

Alvorlig

4

Kritisk

5

Katastrofal

Beskrivelse
Ubetydeligeskadereller
belastningerpå mennesker,fisk
og/eller materielle verdier
Småskadereller belastningerpå
mennesker,fisk og/eller
materielle verdier
Alvorligeskaderog belastninger
på mennesker,fisk og/eller
materielle verdier
Kritiskeskaderpå mennesker,
fisk og/eller materielleverdier
Katastrofalskadeeller
belastningpå mennesker,fisk
og/eller materielle verdier

Aktuell vurdering:
Risikofaktorer

Overføringav smitte
gjennomsjøvannsinntak

Ønsket
Sannsynlig Konsekvens Risiko
beskyttel het
sesnivå
2-5 år
Alvorlig
9
(3)
(3)

Risikohåndtering

1) Behandlingav
sjøvannmed filtrering
2) Behandlingav
sjøvannmed UV
3) Overvåkningav
agensforekomsti
akvakulturanlegget
5) Regelmessig
nedvaskog
desinfeksjon
6) Utvidet
helsekontrollved
leveranse
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Bakgrunnsdatasjøvannsinntak
I Skjelvikavil en benytte gjennomstrømningav sjøvanni produksjonen.ÅkerblåAShar
gjennomførten strømanalysefor det aktuelleområdet, inntakspunktA1 (figur 1) er valgt for å
reduserepåvirkningfra avløptil vanninntak. Det er langt til annenoppdrettsaktivitetvest for
inntaket og liten risiko for smittespredningfra andre anleggsom påvirkervanninntaket.

Figur1: Kartutsnitt som viservanninntak(rødt) og avløpA1.
Forklaringerfigur A1:
A1 – Nytt avløppå 10 meters dybde.
Rødtkryss– EksisterendeSjøvannsinntakpå 60 meters dybde

Produksjoneni Skjelvikaskaldriftes med full gjennomstrømningav sjøvann.Produksjonsplanen
leggeropp til et forbruk av sjøvannpå 80 kbm/min.
Vanninntaketer planlagtved 60 m dyp, sørvestfor holmen Seibarden.Likeutenfor inntakspunktet
flater bunnenut ved ca.75 m dyp, i en fjordarm som strekkersegvidere østoverned til et
3
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maksimaltdyp på 98 m ca. 500 m fra inntakspunktet.Mot sørøster det grunnereopp mot
Kollskjæret,som befinner seg350 m fra inntakspunktet.Vestfor inntakspunktetblir det grunneretil
omtrent 60 m, før fjordarmen bøyerav mot sørvestog det igjen blir dypere.

Sjøvannsinntaketer byggetopp som to separateinntakslinjermed redundantinntaksrør,
pumpesystem,forfiltrering og UV.Man planleggerå etablereforfiltrering med porestørrelseunder
50 µ og desinfiseremed UV dose> x50 mJ/cm2.I de tilfeller en av linjene går ned (for vedlikehold
eller uforutsette hendelser)vil gjenværendelinje kunne ta over vannforsyningav anlegget.
UV dosensom oppgiser minimumsdosenlampeneleverer ved slutten av dereslevetid. Dosenår
lampeneer nye vil værehøyere.Beregnetvannmengdesom er lagt til grunn her er ved samtidig
maksbelastning(maksbiomasse)ved beggede planlagteavdelingene.Rentpraktiskbetyr dette at
ved å planleggevedlikeholdav UV til perioder der den ene avdelingener tom for fisk slik at man
kan opprettholde en dosepå >= 50 mJ/cm2ved vedlikeholdav den andre linjen.

Bakgrunnsdataaktuelle agens
Følgendeagensantaså væresærligaktuelle i forhold til opptak via sjøvannsinntak;HPR0,HPRdeletert (ILA),Moritella viscosa,Tenacibaculumfinnmarkenseog Paramoebaperurans(AGD).
Andre agensog ukjente agensvil ogsåkunne væreaktuelle,men vurderingenesom er gitt knyttet
til agenseneover vil ha overføringsverditil disse.
Vi visertil egenrisikovurderingfor hvert enkelt av de aktuelleagenslistet opp over.
Vurdering
Konklusjon
Sjøvannsinntaker plassertpå dypt vann hvor mangefiskepatogenerforekommeri lavere
konsentrasjonerenn i høyerevannlag.Sjøvannsinntaketvil som følge av avstandog strømforhold
værerelativt lite påvirket av smittespredningfra andre anlegg.Den størstesmitterisikoenfor
inntaket vil værerisiko for egensmittefra eget avløp.MåsøvalSkjelvikahar lagt opp til en
inntaksbehandlingav sjøvannetsom forventeså gi tilstrekkeligbarrierehøydeovenfor vegetative
bakterier og listeførte virus som måtte nå inntaket.
Sjøvannetblir filtrert med filter med lysåpningunder 50µ. Denneforbehandlingengjør vannet
relativt fri for partikler som kan påvirkeUV-behandlingennegativt.UV-dosentilsier en god
barriere mot de fleste smittestoff, men de mest motstandsdyktigevirusene,som IPN-viruset,vil bli
lite påvirket av desinfeksjonsmetoden
og dennetype smitteproblemstillingermå motarbeides
med andre smitteforebyggendetiltak.
Totalt sett vurderer ÅkerblåASrisikoenfor at detskal kunne tas inn smittestoff fra sjøvannskilden
som relativt liten for agenssom kan føre til kritisk sykdomi anlegget.Det vil praktiseres
rutinemessigvaskog desinfeksjonfor å fjerne patogenerforhindre at sykdomsutfordringer
overførestil påfølgendefiskegruppeslik at patogenersom trenger gjennombarrierenebare
påvirkeren fiskegruppe.Utsettskontrollvil væreet viktig kontrollpunkt for å forhindre at kritisk
smitte overførestil sjølokalitet.
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Totalt sett vurderer Åkerblåat risikoenfor at detskal kunne tas inn smittestoff via
sjøvannsinntaketinn til settefiskanleggetsom deretter kan overførestil fiskeni anleggeteller
utløsesykdompå fiskeni settefiskanlegget,som liten og håndterlig.

BarboRimeslaattenKlakegg
Veterinær
ÅkerblåAS
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Risikoanalyse-Vertikal og horisontal smitte med ILA

Oppdrag
I forbindelsemed oppstart av landbasertakvakulturanleggi Skjelvikaer det ønskeligmed en
risikovurderingknyttet til inntak av smolt med bærertilstandav HPR-deletert/HPR0virus som kan
forårsakersykdommeninfeksiøslakseanemi(ILA)og en vurderingav risiko for inntak av viruset via
vanninntakenetil anlegget.Anleggetskalbaserespå inntak av sjøvannmed full
gjennomstrømmingog nedvaskog desinfeksjonmellom hver fiskegruppe.
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Konsekvensmodell

Nivå
1

Ubetydelig

2

Mindre alvorlig

3

Alvorlig

4

Kritisk

5

Katastrofal

Beskrivelse
Ubetydeligeskadereller
belastningerpå mennesker,fisk
og/eller materielle verdier
Småskadereller belastningerpå
mennesker,fisk og/eller
materielle verdier
Alvorligeskaderog belastninger
på mennesker,fisk og/eller
materielle verdier
Kritiskeskaderpå mennesker,
fisk og/eller materielleverdier
Katastrofalskadeeller
belastningpå mennesker,fisk
og/eller materielle verdier

Aktuell vurdering:

Risikofaktorer

Utbrudd av ILApga.
vertikal overføring
(HPR0/HPR)

Utbrudd av ILApå grunn
av inntak av sjøvannog
ferskvann

Ønsket
Sannsynlig Konsekvens Risiko Risikohåndtering
beskyttel het
sesnivå
> 10 år
Kritisk
4
1) Inntak av smolt fra
(1)
(4)
anleggsom har kjent
HPR0-status.
2) Screeningfor ILAved
leveransetidspunktog
etter utsett i sjø
3) Slusingmellom
produksjonsavdelinger
4) Ila inngåri
utsettskontroll
> 10 år
Kritisk
4
1)Tilstrekkelig
(1)
(4)
barrierehøydemot
HPR-deletert/HPR0virus beggevanninntak.
2) Screeningfor ILAved
leveransetidspunktog
etter utsett i sjø
3) Slusingmellom
produksjonsavdelinger
4)Nedvaskog
desinfeksjonmellom
fiskegrupper.
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BakgrunnsdataILA
ILAstår for InfeksiøsLakseanemiog er en alvorligsmittsom virussykdomsom kun rammer
laksefisk.Sykdommener utbredt i de aller fleste land i verdensom driver med oppdrett og får ofte
store fiskevelferdsmessige
følger for fiskegruppenesom rammesog store økonomiske
konsekvenserfor eierne av dissefiskegruppene.I Norgefår gjennomsnittlig10
oppdrettslokaliteterutbrudd av denne sykdommeni året. Dødelighetenkan varierefra ubetydelig
til massivbåde på merdnivåog lokalitetsnivå.De sisteti årenehar sykdommenopptrådt oftere i
Nordlandog Tromsfylke enn i ander deler av landet. Basertpå antall utbrudd i året og antall
lokaliteter i drift er risikoenfor å få ILAi Norgepå rundt 2 %. For de tre nordligstefylkenei Norge
lå sannsynlighetenfor å få ILArundt 7 % (tallmateriale:Fiskeridirektoratet01.01.2017,165 mill fisk
i sjøeni de tre nordligstefylkene,forutsetning1 mill fisk per lokalitet) i perioden2104-2017.
Leggervi utbruddenei perioden2017 -2020til grunn er risikoenøkt ytterligere. Man kan gradere
risikoenytterligere gjennomå skillemellom utbrudd basert på en spredningav deletert ILA-virus
(sekundærutbrudd)og utbrudd basertpå en mutasjonav HPR0-utgaven
av viruset
(primærutbrudd).
ILAer en blodåresykdomog det er celler på innsidenav blodårenei hele kroppensom rammes.De
skadenesom viruset forårsakerfører derfor til blødningeri de aller fleste organenei kroppen.
Dette fører igjen til at fiskenmister mye blod og derigjennomogsåde røde blodcellenesom
frakter oksygentil de forskjelligekroppsdelene.Fisksom rammesav dennesykdommendør som
regel i løpet av kort tid etter at infeksjonenhar startet på grunn av sirkulasjonssvikt.ILAer i
hovedsaket problem hos oppdrettslaksi sjøvannsfasenog er klassifisertsom en alvorlig sykdom.
Virusetsmitter blodcellerog blodkarsvevog kan gi blødningi indre organersom utvikler segtil
anemi med variabelgrad av dødelighet.De fleste ILA-utbruddeneforekommerved temperaturer
mellom 5 og 15 oC.
Infiserte fisk kan smitte andre fisk opptil 4 uker før det oppstårtegn på sykdom.I mangetilfeller
kan det gå flere månederfør sykdomsutbruddskjer i oppdrettsanleggene.Et slikt forløp øker
sannsynlighetenfor at smitte spresfra lokaliteten. Viruseter til stede i slim, urin og avføringfra
laksmed ILA.I tillegg forekommerdet i blod, og frigjøresdermed ved hudblødninger.
Datapå virusoverlevelsei sjøvanner mangelfulleog til dels noe motstridende,men tyder på kort
overlevelsestid.I et arbeid gjennomførtav Vike et al 2014,«Infectioussalmonanaemiain Atlantic
salmon,SalmosalarL.,in Chile-transmissionroutes an prevention»ble det konkludertmed at
overlevelsentil ILA-viruseti naturlig sjøvann,under eksperimentelleforhold, viste segå være
begrensettil mindre enn 3 timer, noe som gjør det mindre sannsynligat vannbårensmitte kan skje
over langeavstander.Overlevelsei tilknytning til partikler er ikke kjent.
Om viruset
Infeksiøstlakseanemi-virus(ILAV)er et kappekledd,enkelttrådet virus med negativesenseRNAgenom.Det tilhører slektenIsavirusi familien Orthomyxoviridae.Det finnes både varianter
som er ikke-virulente(HRP0)og virulente varianter som gir sykdom(HRP ). Det har lengevært
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antatt at HRP0-varianterkan mutere til HRP -varianter,og en slik sammenhenger nylig vist på
Færøyene.Det er ogsåpåvistILAVHPR0og ILAVHRP med nært slektskappå et settefiskanleggi
forbindelsemed ILA-utbruddi Norgei 2015 (Moldal). Infeksjonsportenfor ILAVer slimhinner,
inkludert gjeller, hud og trolig tarm (Aamelfotet al. 2015b,Mikalsenet al. 2001).ILAV-isolaterhar
ved slektskapsanalyser
blitt delt i en europeiskog en nord-amerikanskhovedgruppe.Sykdommen
eller viruset er registrert i de fleste land som driver lakseoppdrett,inkludert Norge,Canada,USA,
Chile,UK,Færøyeneog Irland. De sisteåreneer det registrert 1-20 årlige utbrudd av ILAi Norge
(Lyngstadet al. 2018).I perioden2017-2020er det registrert en endringi måten ILA-utbruddene
har oppstått på samtidigsom antall utbrudd har økt betydeligog da særligi de to nordligste
fylkene i landet. Et stort flertall av utbruddenei denneperiodenhar blitt karakterisertsom såkalte
primærutbrudd,hvor utgangspunktetfor utbruddet har vært en mutasjonav et HPR0-virustil et
deletert og patogent virus på den aktuelle lokaliteten. Årsakentil denneendringeni
utbruddsdynamikker usikker,men det kan se ut som om økningeni antall smolt produsert i RASanlegghar hatt betydning.
Undersøkelser har vist at HPR0-viruset kan oppformeresi store mengderi et resirkuleringsanlegg
og slik føre til at viruset er godt spredt blant fiskeni anleggenei tillegg til at det er sværthøye
nivåer av virus i hvert enkelt individ. Slikesmoltgruppermed stor utbredelseog høyevirusnivåer
blant individeneser ut til å væremer utsatt for at en tilfeldig mutasjonskalføre til dannelsenav et
deletert virus som er sykdomsfremkallende.
Det har lengevært kjent at deler av den norskeoppdrettsmoltener bærer av dette HPR0-viruset.
Dette viruset er i utgangspunktetikke farlig for fiskenog fører ikke til noe sykdom.Det som
imidlertid ser ut til å skjeer at dette viruset endrer seggjennomen tilfeldig mutering under
oppformeringslik at vi får dannet et litt modifisert virus som har mistet noen gener.Dette viruset
er et HPR-deletertvirus og det som vi på folkemunnekaller ILA-viruseti dag.Dette viruset er i
stand til å utløsesykdommenILA.Altsåkan vi si at HPR0-viruseter utgangspunktetfor ILA-viruset.
Har du ikke dette HPR0-viruseti smolten din må du sannsynligvisfå smitte fra en annenlokalitet
med ILA-sykfisk eller fra utstyr, folk og båter som har vært i kontakt med ILA-sykfisk, for å få
sykdommen.
Det har i en rekkeår vært stor faglig uenighetom ILA-virusetsmitter vertikalt og om betydningen
av HPR0–virusetfor nye utbrudd av sykdommen.De senereårs forskninghar imidlertid klarlagt at
HPR0-viruseter ekte vertikalt overførbart.Hvor ofte dette skjerer ennå ikke kartlagt, slik at den
reelle betydningendette har for spredningenav viruset og senereutbrudd av sykdommener
uklart. Det er imidlertid hevet over enhvertvil at dette gjør at smoltensbærerstatusi forhold til
HPR0-viruset som utgangspunktog risikofaktorfor utbrudd av ILA,har økt betydelig.Dette vises
svært godt gjennomde utbrudd av ILAsom oppstodi perioden2017-2020i Norge.Her var i de
første åreneutbruddenespredt over hele landet fra Rogalandi sør til Finnmarki nord og de aller
fleste av enkeltutbrudd.Det sammegjentok segi perioden2019-2020,men da var de fleste
utbrudd lokaliserttil Tromsog Finnmark.Undersøkelserav viruset i dissefire årenegjennomført
av Veterinærinstituttet viste sværtlite smittemessigslektskapmellom de enkelte utbruddeneog
på horisontalsmitte på bakgrunnav vannkontakt,brønnbåtaktiviteteller andre kontaktpunkter.
Man antar altsåat de fleste utbruddeneskyldteset eget HPR0-virussom utgangspunktog man
antar at smolten er den mest sannsynligebærerenav et slikt.
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HPR0viruset oppformereshurtigere når fisk er stressetog i slikeperioder øker risikoenfor en
mutering av viruset og det farlige HPR-virusetoppstår.Dette vil da på sikt kunne utløseet ILAutbrudd. Det skalsiesat mangefiskegrupperer bærereav dette HPR0-virusetuten at de noen
gangfår ILA.Risikoenfor å utvikle ILApå bakgrunnav en bærerstillingav HPR0-viruseter vanskelig
å beregne,men man kan anta at desto mer stressog håndteringen fisk utsettes for i
sjøvannsfasendesto mer øker sjansenfor at et HPR-virusdannesog ILAkan utvikles.
ILA-viruset(HPR0)er vertikalt overførbart (Marshallet al 2014)og det er vist gjennomforsøkog
feltundersøkelserav virus at en snill HPR0-varianter utgangspunktetfor en avkortet patogen
variant av viruset. Det er antatt at tilfeldige mutasjoneri oppformeringsprosessen
av et slikt HPR0
-virus er årsakentil at dette aggressiveog sykdomsfremkallende
viruset oppstårog sykdommen
ILAutvikles.I et feltforsøki 2005 med ILAV-infisertstamfiskble det vist at rogn og yngelklekt fra
eggenevar positiv for ILA-virusRNA.Det er flere publikasjonersom tidligere har gitt sterke
indikasjonerpå at vertikal smitte kunnespille en stor rolle i spredningav ILA-virus(Nylundm.fl.
1999,Nylundm.fl. 2007,Vike m.fl. 2009).Tidligereantok man at horisontalspredningav dette
aggressiveviruset var hovedårsakentil nye utbrudd. Denneinfeksjonsrutenhar nå fått en svekket
posisjonog man antar at utbrudd med utgangspunkti smolt som er positivefor HPR0er av større
betydningfor nye utbrudd i nye områder.
Det er vist gjennomflere arbeiderat HPR0-virushar vært utgangspunktfor senereHPR-dannelse
og utbrudd av sykdommenILA(DebesChristiansenet al 2017).Det er videre vist at HPRO-viruset,
i
motsetningtil HPR-viruset,er avhengigav lav pH og/eller proteaserfor å hefte segtil og fusjonere
med vertscellerslik at virusarvematerialetslippesinn i cellen(Fourrieret al 2015).Dette kan være
årsakentil at landbaserteanleggmed høy biomasse,høyeCO2-verdierog lav pH er mer utsatt for
dennekonverteringenfra HPRO-virus
til ILA-utbruddenn fisk som står i sjøvannmed lav pH.
Eksperimentellesmitteforsøkhar vist at både yngelog settefisk/smolti ferskvannsfasener minst
like mottakelig for ILAVsom fisk i sjøvannsfasen.
Modelleringav sykdomsutbruddi Tromsviste at
smitterisikominket med avstandmellom oppdrettslokaliteter,og at horisontalsmittekun forklarte
50 % av utbruddene(Aldrin m.fl. 2011).Eksperimentelter det vist at lakseluskan overføre
infeksjonenfra fisk til fisk ved å fungeresom en mekaniskvektor (Nylund1993).Betydningav lus
for spredningav ILAVi felt er ikke kjent.
Sykdommensmitter imidlertid effektivt mellom fisk i sammegruppeog på sammelokalitet. Smitte
mellom fisk på forskjelligeoppdrettslokaliteterer mindre sannsynligog skjer sjeldenmellom
lokaliteter som er mer enn 5 km unna hverandre.Sykdommenregnesikke som den mest
smittsommevia vannmassene.Det antasat viruset trenger hjelp for å flytte segover større
avstanderi vannet og menneskeligaktivitet i sammeområdekan væreviktig faktor i slike
sammenhenger.Sidendet ikke ser ut til at det finnes stasjonærelokale villfiskrelaterte
smittereservoareri sjøenkan dette indikereat ny smitte i nye områder kan ha et hyppigere
utgangspunkti smolt. Noe sikkert marint reservoarav betydninger ikke funnet. Man antar at
oppdrettslaksi dag er det avgjørendereservoaretfor opprettholdelsenav denne sykdommen.
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De aller fleste sekundæreutbrudd av ILAi etterkant av et primærutbruddantar man fremdeles
skyldeshorisontalsmitte (nærhet til anleggmed ILA,kontakt med utstyr, folk, båter som har vært i
kontakt med ILA-sykfisk.) Årsakentil dennetypen smittespredningliggerofte i at det ikke er
opprettet klare nok skiller mellom lokaliteter rent smittemessig.Det benyttessammefolk som
operatørerpå flere lokaliteter, felles landbaser,felles utstyr, osv.Dette utgjør en klar risiko for
spredningav smitte mellom lokaliteter og har ofte sammenmed for senutslaktingav sykfisk vært
hovedfaktorerfor flere regionaleepidemierav sykdommen.Rensmitte i sjø via vannstrømmerer
mindre sannsynligog skjer sannsynligviskun på avstanderkortere enn 5 km. Fjerningav sykfisk er
derfor et svært viktig tiltak for å redusererisiko for spredningav sykdommentil nye lokaliteter og
nye driftsområder.

Muligheter for overlevelsei miljøet
ILAvirus blir inaktivert etter 30 min. ved pH 4,0 i cellekulturmedium.Ved pH ca. 7 kan virus
overlevelengei cellekulturmedium.Det er ikke påvistnedgangi titer etter 14 dagerved 4 °C,etter
10 dagerved 15 °Celler etter fem omgangermed frysingog tining (Falk& al., 1997).Ved
smitteforsøker det vist at ILA-viruskan overlevei muskelvev,slakteavfallog blod i mer en seks
dagerved kjøletemperatur.Videreer det vist en høyereinfektivitet etter tre dagerslagringpå is
enn på dag null og sekssannsynligvissom følge av en dekomponeringav vevet og dermeden
større frigjøring av virus frem mot dag tre og at en vissinaktiveringav viruset resulterte i et fall i
infektiviteten frem mot dag seks.ILA-virusetkan overlevemer enn 48 timer i ferskvann,men det
sesen signifikantreduksjoni infektivitet etter 48 timer. I sjøvanner overlevelsentil ILA-viruset
mer uklar da det foreliggerforskjelligeundersøkelsersom viserstørre variasjoner.Man antar at
overlevelsentil et nakent ILA-virusi sjøvannvarierer fra timer til få dagernoe avhengigav
sjøvannstemperatur,men ogsåher seessammereduksjoni infektivitet. Det er ikke produsert data
funnet vedrørendeILA-virusetsoverlevelsei sediment.
Når det gjelder overlevelseav ILA-virusi ferskt/frossetdødfiskmateriale,finnes det lite relevante
data å støtte segtil. ILAvirus er imidlertid et lite bestandigkappevirus,og det er sannsynligat
nedbrytningav ILAvirus og fiskevevvil gå parallelt. Tidligereundersøkelserhar vist at laksefilet
lagret på is haddeen økningi virustiteret fra slaktingtil dag 3, men at titeret ble redusertetter
lagringi 6 dager.Ved tilsvarendeforsøkmed lagringav frossenlaks,er det ogsåpåviststigningi
virustiteret (Thorud& Torgersen,1996).ILAvirus i vevshomogenatinaktiveresetter 8 timer ved
maursyretilsetningved pH < 4 (Torgersen,1997).Dette skulletilsi at det ikke er nødvendigmed
varmebehandlingi tillegg til ensilering.Om varmebehandlingav ensilert fôr skulleværeønskelig,
er det angitt at ILAvirus inaktiveresi løpet av 1 minutt ved 55 ºC (Torgersen1998).
Det er som nevnt ikke gjort mye arbeid knyttet opp mot overlevelsentil ILA-virusi sjøvann.I et
arbeid gjennomførtav Vikeet al 2014,«Infectioussalmonanaemiain Atlantic salmon,Salmosalar
L., in Chile-transmissionroutes an prevention»ble det konkludert med at overlevelsentil ILAviruset i naturlig sjøvann,under eksperimentelleforhold viste segå værebegrensettil mindre enn
3 timer, noe som gjør det mindre sannsynligat vannbårensmitte kan skjeover langeavstander.I
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tillegg ble det vist at laksdød av ILA,var smittsomi minst fem dager,noe som viste viktighetenav
riktig og raskhåndteringav død fisk.
Resultatenefra Steneet al. 2010,tyder på at ILAVbrytes hurtig ned i blåskjelletter opptak, da det
ikke er mulig å påviseILAVfå døgnetter smitte. Det er viktig å væreklar over at PCR-baserte
metoder ikke sier noe om ILAVeventuelt er infeksiøst,og det ble derfor i dette arbeidet utført
kontrollforsøkhvor materialefra ILA-infiserteskjell ble injisert i mottakeliglaksesmolt.Kunfisk
som ble injisert med materialefra nylig infiserte skjell ble virus-positive.Dette bekrefter at ILAviruset har en meget kort “levetid” i skjellene.Ensamletkonklusjonfra dette arbeidet er altsåat
blåskjellikke ser ut til å representereet reservoareller fungerer som vektor for ILA-virus.

Reservoirog smitteveier
SomILA-virusetsviktigstereservoarregneslatent smittet oppdrettslaks.Regnbueørretog
brunørret kan ogsåregnestil et mulig reservoar.Brunørretog regnbueørretkan infiseresuten å gi
sykdomog har trolig livslangpersistens.EttersomILAVfinnes hos villfisk, kan dissevertene
utgjøre et reservoarfor smitte til oppdrettsfisk(Johansenet al. 2011a).Ikke-virulentILAVsom
finnes hos oppdrettsfisker antatt å ha sitt opphavfra villaks(Christiansenet al. 2011,Lyngstadet
al. 2012,Nylundet al. 2003).Det er ikke påvistsmitte av ILAVfra oppdrettsfisktil villfisk (Nylundet
al. 2007),men ILAVer funnet hos rømt oppdrettslaksog vil derfor kunneutgjøre en risiko for
smitte til vill fisk. ILAVhar ogsåvist segå smitte eksperimenteltfra blåskjelltil laks(Molloy et al.
2014).Et annet potensielt reservoarseesogsåhos atlantisk sild, som er vist å kunne infiseres,men
dette er mest sannsynligav mindre betydning.De aller fleste sykdomsutbruddhar forekommet i
sjøvannog sidenILAmå kunne ansessom en alderssykdom,så vil utbrudd med ILAofte først
ramme fisk som er eldre og har stått i sjø en stund.
For ILAer det klart vist at slakterierog tilvirkingsanleggkan bidra med smitte via udesinfisertavfall
og avløpsvann,og likeledeshar man vist at det er økt risiko for smittespredningmellom
nærliggendeanlegg– i en epidemiologiskundersøkelsevar det en vissreduksjoni utbruddsrisiko
ved avstanderover 5 km til den potensiellesmittekilden.
Smitte i sjø via brønnbåttrafikkog annenaktivitet via servicebåtersamt driftsrelatert aktivitet
gjennomarbeidsbåterog utstyr er ogsåsett på som risikoaktiviteterknyttet til spredningav ILA.
(Jarpet al 1997),(Murray et al. 2002)(scheelet al. 2007).I noen av dissearbeideneer også
skrogsmitteundersøkt.Økt smitterisikoknyttet til hyppigerebesøkav brønnbåterer det
konkludert med i samtligeundersøkelser,mensdet ikke er sett noen klar sammenhengmellom
andre typer båtbesøk,som fôrbåter og servicebåter,noe som indikerer at skrogsmitteikke er noen
effektiv måte å spre ILA-smittepå.
Ektevertikal transmisjonhvor smittestoffet er tilstede inne i egg/sædcelleer nå dokumentert
(Marshallet al. 2014).Dette gjelderfor den snille villfiskvariantenav viruset HPR0og dette har økt
forståelsenfor at en bærertilstandav HPR0kan ha større betydningfor spredningenog dannelsen
av nye ILA-utbruddenn det som er antatt tidligere.
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Det vist at det i slim fra huden og i blodet kan væreganskestore mengderav virus tilstede, og
likeledeser det vist at det kan finnes betydeligemengderav ILA-virusi gonadevevslik at uekte
vertikal overføringav HPR0-virusskjer. ILA-viruser påvistsom kontaminasjonpå rognkorn
(Nylundet. al 1998)men langtidsoverlevelsepå eggetsoverflate synesusannsynlig.Norske
erfaringerviserogsåat trassi en høy forekomst av ILA-utbrudd over en lengereperiode er det
ikke observertILA-smittei ferskvannsanlegg.
Dette gjelder ogsåfor settefiskanleggsom tar inn
sjøvann.Det er registrert et tilfelle av ILApå startforingsyngeli et anleggi Norgei 1998.Hvorvidt
inntak av sjøvannkan væreforklaringenher, er litt uklar – vanligprosedyrei anleggetvar å
innblande2-3%sjøvanni vann til klekkeriet,men på grunn av driftsproblemermed UV-anleggeti
periodenforut for utbruddet, skjeddedette ikke. Sommeren2015 ble det påvist ILAi et
settefiskanleggi Nordland,her ble det ogsåtatt inn sjøvann,men PCR-undersøkelser
foretatt i
anleggetfør funn av virulent ILA-virusindikerer at dette utbruddet haddeen HPR0-utgave
som
utgangspunktfor ILA-påvisningen.
Basertpå forekomstenav HPR0i rogngrupperer det større
sannsynlighetfor at dette HPR0-virusethar hatt sitt utgangspunktfra rogn levert anleggetenn
smitte via sjøvannsinntaket.

En mulig smitte til ferskvannsanlegg
via migrerendeål kan ikke utelukkes–men ettersom utbrudd i
ferskvanner meget sjeldenforekommendeer dennerisikofaktorennok ikke av stor betydning,
men må likevel tas med i vurderingenav, om en vannkildeer sikkereller ikke. Likeledeser det
påvist ILA-virusi lakselus,og spredningi og mellom anleggvia lus og villfisk må absolutt betraktes
som mulig. Smitte via fugl er ogsåen mulighet – det er usannsynligat viruset overleverpassasje
gjennomtarmen- men ved regurgitasjonav infisert fisk eller ved å bæresmitte på kroppsdeler
etter å ha beitet på infisert materiale,kan dennesmitteveienogsåværeen mulighet selvom den
kan virke noe søkt. Smitte via infisert utstyr, arbeidsklærog personalesom jobber både på flere
lokaliteter i sjøanleggeller i tillegg på ferskvannsanlegg
er ogsåen mulig smittevei.
Følsomhetoverfor desinfeksjon
De fleste vanliganvendtedesinfeksjonsmidlerhar god effekt overfor ILA.
Konklusjon
SidenILAer en av de mest alvorligesykdommeneman kan få i et akvakulturanleggog at
konsekvenseneved et eventuelt utbrudd av dennesykdommeni postsmoltanleggetvil værestore,
er det viktig å iverksettetiltak som redusererdenne risikoenbetydelig.Det er derfor av stor
betydningat de tiltak som planleggeser fokusert mot å unngåat viruset i sineto former får
innpassi anlegget.Dette fordrer at smolt og vannkilde/vannbehandling
blir gitt stor
oppmerksomhetog at ressursenekanaliserestil tiltak rundt disse.
Det anbefalesderfor at det kun tas in smolt i anleggetder en har kjennskapHPR0-status.
Åkerblå
mener at inntak av HPR0med smolt er den klart mest sannsynligeinnfallsportenfor dette viruset
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til anlegget.Gruppermed HPR0-smittebør følgesnøyei det videre produksjonsløpet.De
inntaksbarrierenesom er beskrevetfor sjøvannsinntakettil MåsøvalSkjelvikaskalutgjøre en
relativt god barriere mot introduksjonav HPR0eller HPR-deletertvirus. Ved mottak av smolt med
HPR0-historikkfra settefiskanlegget,vil opprettholdelseav høy pH i produksjonenmotvirke risiko
for konverteringtil virulent ILA-virusog kliniskILA.Undersøkelsefor ILAved utsett til sjøanleggvil
gjøre at en kan ha sikkerhetmot overføringav smitte og nedvaskmellom ulike innsett vil gjøreat
en kan redusererisiko for overføringav HPR0-smittemellom ulike innsett.
Påbakgrunnav de overfor nevnte momenter anservi det som lite sannsynligfor vannbårensmitte
av HPR0og risiko for konverteringav HPR0til patogentILAi anlegget.Risikoenfor kliniskILAvil
væreliten. For å reduserekonsekvenseneav et evt. utbrudd av sykdomer det imidlertid en
forutsetning at de risikominimerendetiltakene nevnt over med oppfølgingav screeningav smolt
før innsett og screeningfør utsett og tiltak knyttet til barrierer mellom ulike innsett/fiskegrupper
blir gjennomført.

BarboR.Klakegg
Veterinær
ÅkerblåAS
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Risikoanalyse-SårproblematikkSkjelvika

Oppdrag
I forbindelsemed oppstart av postsmoltanleggi Skjelvikaer det nødvendigmed en risikovurdering
av helse-og velferdsutfordringerrelatert til sårproblematikk.Det er erfaring med at anleggsom
driftes med full gjennomstrømningav sjøvannofte får utfordringer knyttet til sårutvikling.
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Konsekvensmodell

Nivå
1

Ubetydelig

2

Mindre alvorlig

3

Alvorlig

4

Kritisk

5

Katastrofal

Beskrivelse
Ubetydeligeskadereller
belastningerpå mennesker,fisk
og/eller materielle verdier
Småskadereller belastningerpå
mennesker,fisk og/eller
materielle verdier
Alvorligeskaderog belastninger
på mennesker,fisk og/eller
materielle verdier
Kritiskeskaderpå mennesker,
fisk og/eller materielleverdier
Katastrofalskadeeller
belastningpå mennesker,fisk
og/eller materielle verdier

Aktuell vurdering:
Forutsetninger:
Forekomstav disponerendefaktorer og/eller introduksjonav bakterier som kan føre til
sårutviklingsom følge av faktorer knyttet til inntak av smolt eller inntak av vann til lokaliteten
Skjelvika.Forekomstav agensi produksjonssystemetogspredningav smitte gjennom
produksjonsvann.
Risikofaktorer

Utbrudd av alvorlig
sårproblematikkpå
lokaliteten Skjelvika.

Ønsket
Sannsynlig Konsekvens Risiko
beskyttel het
sesnivå
> 0,5-2år Alvorlig
12
(4)
(3)

Risikohåndtering

1)Innsettav godt
smoltifisert fisk uten
utfordringer knyttet
til hudhelse.
2) Behandling
inntaksvann
3) Desinfeksjonav
vannledningsnett
4)Vaksineringmot
Moritella
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Vurderingerav risiko ved innsett av smolt og inntak av sjøvanntil Skjelvikaknyttet
til sårutvikling.
Tidligereerfaringerfra postsmoltanleggog litteratur (Rostenet al. 2011)viserat det har og er utfordringer
med sårutviklingmed diffus årsakssammenheng
hvis laksblir ståendei fullt sjøvanni landanleggover et
lengre tidsrom. Bakteriellsårinfeksjonkan føre til høy dødelighetog gir redusertvelferd. Kjente
sårbakteriersom har blitt påvisti forbindelsemed sår og betydeligevelferdsutfordringeri postsmoltanlegg
er Moritella viscosa,tenacibaculumsp. og ulike aliivibrio- og vibrio-arter. Sårutfordringenvil være avhengig
av en rekke faktorer, blant annet: promille, helsestatustil fisken,tetthet, vannetsoppholdstidi karet og
temperatur. Særligrisiko for sårutviklingoppstårved temperaturer under 10 grader.Åkerblåvurderer at
det er moderat risiko for bakteriell sårinfeksjonpå Skjelvikabasert på vannbehandling,vannutskiftingog
vanntemperatursom er tiltenkt i anlegget.Risikobaserersegpå at erfaring fra andre anleggtilsier at det er
en visssannsynlighetfor sårutviklingetter noen månederi anlegget.Konsekvenser satt til alvorligbasert på
erfaringerfra lignendeanlegg.

Kort om noen av de mest sentrale bakterielle problemstillingenesom er kjent
knyttet til risiko for sårutvikling

Vintersår forårsaket av Moritella Viscosa
Vintersårer en bakteriesykdomsom første gangble beskreveti Norgeog på Islandi starten av åttitallet. I
1992 ble det vist at bakterienMoritella viscosakunne fremkalledette sykdomsbildet.Sykdommener påvist
hos flere fiskearterog opptrer over hele oppdretts-Norge.Sykdommener hyppigstå se i sjøanleggi
vinterhalvåretnår det er lave vanntemperaturer,i landanleggmed dypvannsinntakkan utfordringene
oppstå hele året. Sykdommenkan forårsakestor dødelighetpå stor og liten laksog nedklassifiseringved
slakt.Det kan isoleresflere ulike bakterier fra fisk med sår i sjøvannog derfor kan betydningenav
enkeltbakteriervært noe usikker.Bakteriersom Tenacibaculumspp.og Aliivibrio (Vibrio) wodaniskan ofte
påvisesi tilknytning til vintersårproblematikk.Moritella viscosaer imidlertid den enesteder en har klart å
gjenskapekliniskeforandringerforeneligemed vintersåri smitteforsøk.
Fisksom blir angrepetav vintersårbakterienfår store og småsår fordelt på hele kroppen.Ofte er detpå
langsidenede fleste sårenefinnes.Det kan varierefra små overfladiskerunde sårtil store og dype runde
sår i muskulaturensom strekkerseglangt ned i vevet. Enkeltegangerblir såreneså dype at de perforerer
inn til bukhulen.Fiskmed store sår utsettes for et voldsomtstressknyttet opp mot det å holde det indre
miljøet stabilt i tillegg til at de mister mye blod og blir rammet av sirkulasjonssvikt.
Sykdommener smittsom fra fisk til fisk via vann,men det er ogsåslik at spesielleforhold gjør at
konsentrasjonenav Moritella øker i forhold til det som er vanlig.Bakteriener en trykk- og kuldeelskende
bakterie som normalt sett oppholdersegpå dypt og kaldt vann.Skaderknyttet opp mot håndteringkan
gjøre det lettere for fiskenå bli rammet av bakterienog derigjennometablere et smittepresssom ogsågjør
at fisk med intakt hud utvikler sår. Det er erfaring for at det er svært sjeldenat bakteriener den
underliggendeårsakentil sårutbruddog at den som regeldukker opp i etterkant av at huden til fiskener
blitt skadetav en eller annenfaktor.
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Det er påvistflere genetiskevarianter av bakterienog den kan delesi tre hovedgrupper(klonalkomplekser),
der en ny gruppehar dominert de sisteårene.I dager nestenall norskoppdrettsfiskvaksinertmot M.
viscosa-infeksjon.
Vaksinengir imidlertid ikke fullstendigbeskyttelse,særligikke mot nye varianter.Nyere
forskningtyder på at mangeM. viscosa-isolatersom påvisesnå tilhører en annengenotypeenn det som var
vanligtidligere. Alvorligeutbrudd av klassiskevintersårkan behandlesmed antibakteriellemedikamenter,
men effekten er usikker(Veterinærinstituttet).

Aliivibrio wodanis
Det er vanligå finne Aliivibrio wodanissammenmed Moritella wiscosai forbindelsemed vintersår,
betydningenav Aliivibrio wodaniser usikker.Det er mulig at Aliivibrio wodanismedvirkertil å forsterke M.
viscosainfection. Aliivbrio wodanishemmervest avMoritella viscosapå blodskål.Det er grunn til å tro at
AliVibriowodaniskan ha kamuflert Moritella Viscosai forbindelsemed diagnostikkav
vintersårproblematikkog at den reelle forekomstenav Moritella Viscosaer underestimert.

Tenacibaculum
Sårutviklingforårsaketav Tenacibaculumopptrer kun i sjøvannog seesi konvensjonelleanleggpå kalde
sjøtemperaturerfra 7 graderog nedover.Sykdommenopptrer oftest på tidlige vårutsett mens
vanntemperatureneennå liggerrundt 4 graderog på senehøstutsett i oktober og november.Når
vanntemperaturenestigerover 7 graderser bakterienstilstedeværelseog aggressivitetut til å avta. Å
forskyvevårutsett til et tidligere tidspunkt om vinteren der temperaturenefremdeleser relativt høyeser
ogsåut til å motvirke utbrudd i konvensjonellesjøanlegg.Bakteriener isolert fra fisk langsstore deler av
oppdretts Norgeog et utbrudd varer som regel i 14 dager.Enuke med økendedødelighetog en uke med
fallende dødelighetinntil utbruddet klinger av. Har man tenacibaculumpå en lokalitet under utsett, så er
risikoenstor for at nye merder som blir satt ut på lokaliteten i sammeperiode ogsåfår sykdommen.Man
antar at smittepresseter betydeligforøket i slikesituasjoner.
Fisksom rammesutvikler sår på forskjelligesteder på kroppen.Ofte ser man at store deler av snute- og
hodepartiet på småsmolt smuldreropp. I tillegg finner man sår langsbuklistenog forandringeri
underhudeni sammeområde.Man antar at skaderi smoltenshud i forkant eller under/rett etter utsett kan
predisponerefiskenfor slik sykdommen dette er uvisst.
Noen antar at bakteriener tilstede i vannet i store konsentrasjonerpå enkelte lokaliteter når fisk settesut
og at høyt smittepressblir en for stor utfordring for fiskegruppersom settesut. Andre mener den kun er et
sekundærpatogensom angriperalleredeoppståtte svakheteri huden og slik forårsakerstore problemeri
ettertid. Bakterienblir bådefunnet på såroverflaterog i nyret fra rammet fisk.

Planlagtesmittebarrierer og sårbarefaktorer for lokaliteten Skjelvika
Anleggeti Skjelvikavil ta inn vann fra 60 meter. Dette tilsier at temperaturenpå inntaksvannetvil være
relativt lav i sommerhalvåret,anslagsvisfra 8-9°Ci sommerhalvåretog relativt høy for årstiden,anslagsvis
ned mot 6 °Ci vinterhalvåret.Lavetemperaturer medfører at sårhelingengår tregere.Moritella og andre
bakterier som påvisesi forbindelsemed sårutviklingkan være trykk- og kuldeelskendeog oppholdesegpå
4
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dypt og kaldt vann. Det er derfor risiko for inntak av bakterier som er relatert til sår om ikke
vannbehandlingenutgjør nødvendigbarrierehøydemotaktuelle agens.Vannbehandlingensom er planlagt
etablert skalimidlertid være tilstrekkeligtil å gi stor barrierehøydemot vegetativebakterier.Praktisk
erfaring har indikerer imidlertid at enkelte bakterier relatert til sår ser ut til å kunneetablere segi
vannledningsnett,slik at utfordringer med sårutviklingøker over tid. Det er praktiskerfaring for at
rengjøringav vannledningsnettkan ha positiv innvirkningpå sårproblematikk.Renholdav ledningsnett
mellom innsett vil derfor utføres som et smitteforebyggendetiltak.

Bakgrunnsdatasjøvannsinntak
I Skjelvikavil en benytte gjennomstrømningav sjøvanni produksjonen.ÅkerblåAShar
gjennomførten strømanalysefor det aktuelleområdet, inntakspunktA1 (figur 1) er valgt for å
reduserepåvirkningfra avløptil vanninntak. Det er langt til annenoppdrettsaktivitetvest for
inntaket og liten risiko for smittespredningfra andre anleggsom påvirkervanninntaket.

Figur1: Kartutsnitt som viservanninntak(rødt) og avløpA1.
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Forklaringerfigur A1:
A1 – Nytt avløppå 10 metersdybde.
Rødtkryss– EksisterendeSjøvannsinntakpå 60 meters dybde

Produksjoneni Skjelvikaskaldriftes med full gjennomstrømningav sjøvann.Produksjonsplanen
leggeropp til et forbruk av sjøvannpå 80 kbm/min.
Vanninntaketer planlagtved 60 m dyp, sørvestfor holmen Seibarden.Likeutenfor inntakspunktet
flater bunnenut ved ca.75 m dyp, i en fjordarm som strekkersegvidere østoverned til et
maksimaltdyp på 98 m ca. 500 m fra inntakspunktet.Mot sørøster det grunnereopp mot
Kollskjæret,som befinner seg350 m fra inntakspunktet.Vestfor inntakspunktetblir det grunneretil
omtrent 60 m, før fjordarmen bøyerav mot sørvestog det igjen blir dypere.

Sjøvannsinntaketer byggetopp som to separateinntakslinjermed redundantinntaksrør,
pumpesystem,forfiltrering og UV.Man planleggerå etablereforfiltrering med porestørrelseunder
50 µ og desinfiseremed UV dose> 50 mJ/cm2.I de tilfeller en av linjene går ned (for vedlikehold
eller uforutsette hendelser)vil gjenværendelinje kunne ta over vannforsyningav anlegget.UV
dosensom oppgiser minimumsdosenlampenelevererved slutten av dereslevetid. Dosenår
lampeneer nye vil værehøyere. UV-dosenskalværetilstrekkeligtil å ha god effekt på
sårfremkallendebakterier.
Risikofor smitte til andre lokaliteter
Sårbakterieneer vanligforekommendebakterier i sjøvann.Utslippfra lokaliteten vil bli kraftig
fortynnet og vil ha neglisjerbarbetydningfor andre lokaliteter.

Smitteveier og kontrolltiltak
Det er trolig mangeulike bakterielleagenssom kan ha betydningfor sårutvikling.Temperaturene
på inntaksvanntilsier ikke at en får store utfordringer med Tenacibaculumslik en kan se på
fiskegruppersom settesut i ordinæresjøanleggi perioder med lav sjøtemperatur.
Vannbehandlingensom er planlagtetablert i anleggetpå Skjelvikavil ha effekt mot vegetative
bakterier, slik at vannbehandlingenvil medførebetydeligredusert smittepress.Erfaringenfra
andre anleggtyder imidlertid på at enkelte bakterier kan ha evne til å etableresegi
vannledningsnettet,systematiskdesinfeksjonav ledningsnettetvil ha effekt mot dennetype
problemstilling.For å forhindre infeksjonmed Moritella, som er et kjent alvorlig primærpatogen
som kan forårsakealvorligakutt sårutvikling,er det etablert vaksiner.Det ser imidlertid ut til at
vaksinenesom er på markedethar begrenseteffekt på nye genotypersom avvikerfra det som var
vanligtidligere. Det er arbeid på gangblant vaksineleverandørene
for å utvikle vaksinermed effekt
ogsåpå de avvikendegenotypenesom ser ut til å ha økendeforekomst.Det anbefaleså vaksinere
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mot Moritella og at en ogsåvaksinerermot de avvikendegenotypeneså snart det utvikles
effektive vaksinermot disseom sårutviklingvisersegå bli en utfordring for anlegget.
Erfaringerfra anleggi sjø og anleggmed postsmoltpå land tilsier at smoltstatusog hudhelsepå
smolt har sværtstor betydningfor risiko for sårutvikling.Det er derfor avgjørendeat det er god
smoltifiseringsstatusog at overføringav postsmolttil postsmoltanleggetskjermed forsiktighet.
Det er videre viktig å unngåhåndteringnår fiskener i anleggetda postsmoltofte er svært løsristetog
risttap kan væreen inngangsportfor bakterier.

Tetthet og vannutskiftingvil ha betydningfor smittepress.Akseptabeltetthet vil avhengeav en rekke
faktorer og må tilpasseshvert enkelt anlegg.Det anbefalesat en drifter anleggetmed relativt lave tettheter
innledningsvis,eksempelvis<50 kg/m3, og at en høstererfaringermed dette før godedriftserfaringer
eventuelt tilsier at tetthet kan økses.Det må videre føres godeoversikterover alle forhold knyttet til
vannbehandling,vannkvalitet,smoltifiserings-og hudhelseved mottak av ulike fiskegruppertil anlegget,
slik at en får en god oversiktover hvilke faktorersom er predisponerendefor sårutvikling.
Ved sårutviklingvil aktivt uttak av fisk med sår og fremskyndetutsett til ordinæresjøanleggværeet gode
tiltak.

Konklusjon
Med bakgrunni erfaringerfra andre postsmoltanleggsomdrifter med full sjøvanner det stor
risiko for sårutviklingi dennetype anlegg.Kontroll med smoltifiseringsstatusog hudhelsepå smolt
som mottas vil væreavgjørende.Det må føresinngåendefortegnelsermed gruppersom tilføres
anleggetfor å få erfaringermed eventuellepredisponerendefaktorer som kan resulterei
sårutvikling.I dette anleggeter det planlagtfor relativt god barrierehøydepå inntaksvann,noe
som vurderesom et godt smitteforebyggendetiltak mot vegetativesårbakterierog antaså ville
bidra til å heve terskelenfor å ta inn smittsommebakterier som forårsakersår, jevnlig
desinfeksjonav vannledningsnettvil redusererisiko ytterligere. Det anbefaleså vaksineremot
Moritella.

BarboRimeslaattenKlakegg
Veterinær
ÅkerblåAS
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Risikoanalyse-AGDSkjelvika

Oppdrag
I forbindelsemed oppstart av postsmoltanleggi Skjelvikaer det nødvendigmed en risikovurdering
av risiko for introduksjonog sykdomsutbruddsom introduksjonav følgeav introduksjonav
amøbenParamoebaperuanssom forårsakersykdomsutfordringenamøbegjellesykdom,
AGD.Det
er erfaring med at anleggsom ta inn sjøvannkan få utbrudd av AGD.Dette er en akutt lidelsesom
kan resulterei stor dødelighetom fiskegruppeneikke blir behandleti tide.
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Konsekvensmodell

Nivå
1

Ubetydelig

2

Mindre alvorlig

3

Alvorlig

4

Kritisk

5

Katastrofal

Beskrivelse
Ubetydeligeskadereller
belastningerpå mennesker,fisk
og/eller materielle verdier
Småskadereller belastningerpå
mennesker,fisk og/eller
materielle verdier
Alvorligeskaderog belastninger
på mennesker,fisk og/eller
materielle verdier
Kritiskeskaderpå mennesker,
fisk og/eller materielleverdier
Katastrofalskadeeller
belastningpå mennesker,fisk
og/eller materielle verdier

Aktuell vurdering:
Forutsetninger:
Forekomstav disponerendefaktorer og/eller introduksjonav bakterier som kan føre til
sårutviklingsom følge av faktorer knyttet til inntak av smolt eller inntak av vann til lokaliteten
Skjelvika.Forekomstav agensi produksjonssystemetogspredningav smitte gjennom
produksjonsvann.
Risikofaktorer

Utbrudd av AGDpå
lokaliteten Skjelvika.

Ønsket
Sannsynlig Konsekvens Risiko Risikohåndtering
beskyttel het
sesnivå
> 0,5-2år Alvorlig
6
1) Behandling
(2)
(3)
inntaksvann
2) Systematisk
oppfølgingav
gjellehelse
3)Beredskapstiltaki
form av tilgangtil
brønnbåt og
ferskvannsbehandling.
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Vurderingerav risiko for AGD-utbruddved lokaliteten Skjelvika
Tidligereerfaringer,særligfra rognkjeksanleggsom tar inn sjøvann,men ogsåfra postsmoltanleggviserat
amøbenhar blitt introdusert til landbaserteanlegg.Erfaringener ogsåat amøbenog AGD-utfordringenei
slike anlegghar blitt fjernet etter nedvaskog desinfeksjonav anleggene.I landbaserteanlegghar
sykdomsutfordringerforårsaketav AGDoppstått hele året, ogsåutenfor periodender AGDopptrer i
konvensjonelleanlegg(høst).Teoriener at amøbenutvikler hvilestadiersom er mer resistentemot UV og
at dennetype hvilestadiersærligfinnes i dypet ogkan introduseresvia dype sjøvannsinntaktil landbaserte
anleggder amøbengir sykdomsproblematikk.Det er relativt langt fra områdermed mye fisk i sjø til
inntaket til Skjelvika.Det er imidlertid erfaring for at amøbenkan forflytte seglangt, særligetter perioder
med uvær.Åkerblåvurdererpå grunnlagav erfaringerfra andre anleggat det er relativt lav risiko for
introduksjonav amøbentil anlegget,men at konsekvensener alvorligog at sykdomutvikler segraskt ogat
Skjelvikaderfor må ha rutiner for å avdekkesykdomsutfordringenpå et tidlig tidspunkt og beredskapstiltak
som kan iverksettesraskt dersomsykdomskulleoppstå.

AGDforårsaket av amøbenParamoebaperurans
Paramoebaperuransparasitteregjellenehos laks.Amøbentrives best i vannområdermed høy salinitet og
vanntemperaturenbør værerelativt høy,men AGDpåvisesogsåved salinitet ned mot 28ppt og
vanntemperaturerned mot 5-6 °C(Veterinærinstituttet).
Det første synligetegnet til sykdomer forandringerav gjellenehvor det oppstårlyseslimete flekker på
gjelleoverflatenhos fisk som ser kliniskfrisk ut. Etter hvert som forandringeneblir flere og mer uttalt
begynnerfiskenog svimeog oppholdesegnær vannspeilet.Den får økt pustefrekvensog fôropptak avtar.
Slikfisk blir sværtmedtatt under håndteringog operasjonersom medførerstresskan utløsehøy
dødelighet.Hvisman ser nærmerepå gjelleforandringene,så fører infeksjonentil at gjellenestarter å
produserestore mengdermed slim og at sekundærlamellenevoksersammenog inneklemt mellom dissei
hulrom kan man finne amøber.I konvensjonelleanleggi sjø smittesfisk sensommerog tidlig høst,
hovedsakeligi periodenaugusttil november,og infeksjonenforsvinneri løpet av vinteren. Påhøstennår
vanntemperatureneer godeer det sværtsannsynligat det frigjøresen mengdeamøberfra angrepetfisk og
slikeamøberkan smitte mellom anlegg.Amøbenhar både parasittiskeog frittlevende stadier,og kan
overlevei sedimenterog i utstyr i tilknytning til fiskeproduksjon.Flytestadierav amøbenekan leve i mange
dagerog disseantaså kunnebidra til at amøbenespresover langeavstander(Veterinærinstituttet)
Det er avgjørendeå avdekkeAGDpå et tidlig tidspunkt for å kunne iverksettetiltak i tide. I konvensjonelle
anleggi området der AGDer utbredt (nord til og med Trøndelag)undersøkesgjellenevisuelt for typiske
forandringeri form av slimflekkerfra medio juli til utgangennovember.Amøberkan påvisesi ferskeutstryk
som undersøkesi mikroskopeller ved hjelp av svabringav gjeller og PCR-analyse.
Denmest effektive behandlingenav kliniskeinfeksjonerer ferskvann.Hydrogenperoksidhar ogsågod
effekt. Ozoner testet som desinfeksjonsmetodemot amøben,og har ikke vist segå være særligeffektivt
(Niva).

Doserpå 50 mJ/cm2 ligger i et grenselandmht. om amøbenblir deaktivert eller kan få “recovery”
etter UV-behandlingav råvann(WennbergA. 2015).Det er ogsåindikasjonerpå at AGDkan ha
hvilestadiersom trolig er relativt resistentemot UV (SveinHytterød,pers.med).
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Planlagtesmittebarrierer og sårbarefaktorer for lokaliteten Skjelvika
Anleggeti Skjelvikavil ta inn vann fra 60 meter og inntaket liggerrelativt langt fra annenoppdrettsaktivitet.
Det er grunn til å tro at akvakulturpopulasjonenav laksefisker et viktig reservoarfor AGD,men amøben
angriperogsåandre arter og det er grunn til å gå ut fra at amøbener vidt utbredt. Dette indikerer at det vil
være en visssmitterisikoknytte til vanninntaket.Erfaringerfra andre anleggmed sjøvannsinntaktilsier
imidlertid at AGDikke vil bli introdusert mer enn sporadisktil anlegget.Planlagtvannbehandlingvil
reduseresannsynlighetenfor introduksjonav AGD,men en forventer ikke at risiko for introduksjon
elimineressom følgeav vannbehandlingen.

Bakgrunnsdatasjøvannsinntak
I Skjelvikavil en benytte gjennomstrømningav sjøvanni produksjonen.ÅkerblåAShar
gjennomførten strømanalysefor det aktuelleområdet, inntakspunktA1 (figur 1) er valgt for å
reduserepåvirkningfra avløptil vanninntak. Det er langt til annenoppdrettsaktivitetvest for
inntaket og liten risiko for smittespredningfra andre anleggsom påvirkervanninntaket.

Figur1: Kartutsnitt som viservanninntak(rødt) og avløpA1.
Forklaringerfigur A1:
A1 – Nytt avløppå 10 metersdybde.
Rødtkryss– EksisterendeSjøvannsinntakpå 60 meters dybde
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Produksjoneni Skjelvikaskaldriftes med full gjennomstrømningav sjøvann.Produksjonsplanen
leggeropp til et forbruk av sjøvannpå 80 kbm/min.
Vanninntaketer planlagtved 60 m dyp, sørvestfor holmen Seibarden.Likeutenfor inntakspunktet
flater bunnenut ved ca.75 m dyp, i en fjordarm som strekkersegvidere østoverned til et
maksimaltdyp på 98 m ca. 500 m fra inntakspunktet.Mot sørøster det grunnereopp mot
Kollskjæret,som befinner seg350 m fra inntakspunktet.Vestfor inntakspunktetblir det grunneretil
omtrent 60 m, før fjordarmen bøyerav mot sørvestog det igjen blir dypere.

Sjøvannsinntaketer byggetopp som to separateinntakslinjermed redundantinntaksrør,
pumpesystem,forfiltrering og UV.Man planleggerå etablereforfiltrering med porestørrelseunder
50 µ og desinfiseremed UV dose> 50 mJ/cm2.Skriftligekilder og praktiskerfaring tilsier at UVdosenikke er tilstrekkeligtil å eliminererisiko for introduksjonav AGD.
Risikofor smitte til andre lokaliteter
Paramoebaperuranssom forårsakerAGDer vidt utbredt. Eventuelleutslipp av amøbenfra lokaliteten

vil bli kraftig fortynnet og vil ha neglisjerbarbetydningfor andre lokaliteter.

Smitteveier og kontrolltiltak
Erfaringog skriftlige tilsier at Paramoebaperuranssporadiskkan bli introdusert til anleggetpå tross
av UV-behandlingav inntaksvann.Ozoneringav inntaksvannville ifølge skriftlige kilder ikke hatt
vesentligpositiv tilleggseffekttil vannbehandlingen.Erfaringener at en kan risikeresporadiske
utbrudd og anleggetmå ha beredskapfor å kunne håndteredette.
Kontroll av gjeller for å avdekkeslimdannelsemå gjennomføreshele året. Ansvarlig
fiskehelsepersonellmå utøve kontroll av gjeller ved rutinebesøkog anleggetsansattemå også
læresopp i å undersøkeog avdekkekliniskAGDpå et tidlig tidspunkt. Ved funn av slimflekker,tas
det ut svaberprøverog det utføres mikroskopiog uttak av histologiprøverfor å stille en sikker
diagnose.
AGD-utviklingi anleggmed relativt lave temperaturerpå driftsvanngår relativt sakte.Enhar
derfor noe tid tilgjengeligfor å kunnevurdere og iverksettetiltak. Enplanleggerå behandle
fiskegruppermed ferskvannom utfordringen oppstår,en har noe tid på segtil å forberedeat slik
behandlingutførespå optimalt tidspunkt om problematikkenoppstår.Ulike handlingsalternativer
vil væreaktuelle,behandlingog tilbakeføringav postsmolttil anlegget.Erfaringsmessig
slår en
ferskvannsbehandling
infeksjonenkraftig tilbake. Fremskyndetutsett og behandlingi forbindelse
med transport til utsettslokaliteter et annet mulig handlingsalternativ.
Det er gunstigat en planleggernedvaskog desinfeksjonav anleggetmellom fiskegrupper.Dette vil
væreet effektivt tiltak etter et sykdomsutbruddog vil ogsåværeeffektivt for å stoppesmitterisiko
til påfølgendefiskegruppeom en har subklinisktilstedeværelseav AGDi anlegget. Etter kliniske
utbrudd bør det benyttesandre desinfeksjonsmetoderenn ozoon,klorholdigeeller syrebaserte
desinfeksjonsmidleranbefalesi slike situasjoner.
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Konklusjon
Med bakgrunni erfaringerfra andre postsmoltanleggsomdrifter med full gjennomstrømmingav
sjøvann,er det risiko for sporadiskintroduksjonav Paramoebaperuransog AGD-utviklingi dennetype
anlegg.Enmå ha beredskapi form av overvåkenhelseppfølgingav gjeller bådefra driftspersonellog
fiskehelsepersonellfor å avdekkesykdomsproblemstillingen
på et tidlig tidspunkt. Om kliniskeutfordringer
oppstår,vil ferskvannsbehandling
i brønnbåtvære et effektivt behandlingstiltak.Rutinemessignedvaskog
desinfeksjonmellom fiskegruppervil redusererisiko for smitteoverføringtil påfølgendefiskegrupper.

BarboRimeslaattenKlakegg
Veterinær
ÅkerblåAS

Referanser
WennbergA., Åtland Å., NIVA6909-2015,Disinfectionof Paramoebaeperuranswith UV and ozone
In situ dose-responsetesting
Veterinærinstituttet https://www.vetinst.no/sykdom-og-agens/amobegjellesykdom
Marin helsehttps://marinhelse.no/agd
FOMAS,https://fom-as.no/fiskehelse/fiskesykdommer/agd/
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Internkontrollsystem

for Måsøval Fiskeoppdrett og Settefisk AS

Måsøval Fiskeoppdrett og Settefisk har kvalitetssystemet EQS som rammeverk.
I tillegg dokumenteres i produksjonssystem (FishTalk), utstyrsvedlikeholds-system (View),
energiovervåkingssystem (Energinett) og Share Point(Løpende rapporter og referat) og Infoskjermer på alle lokaliteter og avdelinger.

Kvalitetssystemet er består av en fremside med klikkbare bokser med underliggende menyer med
lenker til mappestrukturen hvor bruker også kan søke. I tillegg har systemet en søkefunksjon som
er bygd opp med fritekst og søkeord.
Alle ansatte har personlig innlogging og fremsiden som kommer til syne bestemmes av
avdelingstilhørighet og rolle.
For en driftsteknikker ved Settefisk er bilde ovenfor oppstartsbilde
Alle lokaliteter/avdelinger har en Lokalitetsside hvor lenker til tillatelser, undersøkelser og
internkontroll er samlet.

Organisering av virksomheten
•
•
•

ID 3565 Organisasjonskart Måsøval Fiskeoppdrett, Matfisk
ID 8270 Organisasjonskart Måsøval Settefisk
ID 3493 Organisasjonskart ledergruppe Måsøval

Erklæringer HMS og Biosikkerhet
Kursbevis etter ekstern og intern opplæring
Opplæringsplaner
Stillingsinstrukser

Tillatelser og krav knyttet til tillatelser
Akvakulturtillatelser
Utslippstillatelser

Kvalitet og systemoppfølging
Internkontrollmål, risikovurderinger, handlingsplaner og
internrevisjoner og kvalitetsrapporter

Beredskap
ID 2564 Settefisk, Intern varslingsliste
ID 1508 Beredskapsplan og varsling ved sykdom og
massedød
ID 7991 Ansatte med tilgang til innmelding i Altinn
ID 5441 Instruks for varsling ved akutt eller fare for akutt
forurensning av ytre miljø
ID 1506 Beredskapsplan ved rømming
ID 4138 Avtale om beredskap mellom fiskere og
beredskapsgruppen
ID 7978 Prosedyre for gjenfangst av rømt oppdrettsfisk
ID 8051 Instruks for registrering av rømmingsmelding

Prosedyrer og instrukser biosikkerhet, helse og velferd
ID 2586 Settefisk, Renholdsplan
ID 1367 Settefisk, Instruks for slusing
ID 1371 Settefisk, Instruks for renhold og hygiene
ID 3459 Settefisk, Instruks for renhold og desinfeksjon
av vaksinemaskin

Vedlegg

ID

Dokument

1.

Internkontrollsystem Måsøval Fiskeoppdrett AS

2.

Organisasjonskart, ledergruppe Måsøval Fiskeoppdrett AS

3.

8270

Organisasjonskart Måsøval Settefisk

4.

2564

Settefisk, Intern varslingsliste

5.

1508

Settefisk, beredskapsplan og varsling ved sykdom og massedød

6.

7991

Ansatte med tilgang til innmelding i altinn

7.

1506

Settefisk, Beredskapsplan ved rømming

8.

7978

Prosedyre for gjenfangst av rømt oppdrettsfisk

9.

8051

Instruks for registrering av rømmingsmelding

10.

5441

Instruks for varsling ved akutt eller fare for akutt forurensning av ytre miljø

11.

2586

Settefisk, Renholdsplan

12.

3459

Settefisk, Instruks for daglig tilsyn

13.

5130

Settefisk, Instruks for renhold og desinfeksjon av vaksinemaskinen

14.

1371

Settefisk, Instruks for renhold og hygiene

15.

1367

Settefisk, Instruks for slusing

16.

5441

Instruks for varsling ved akutt eller fare for akutt forurensning av ytre miljø

17.

Settefisk, avfallsplan for

Utkast Beredskapsplan Måsøval Skjelvika

FORMÅL
Beskriver hvordan akutt utbrudd av smittsom sykdom, omfattende teknisk svikt som
truer velferd og helse og nød-avliving og massedød håndteres internt i Skjelvika
postsmoltanlegg, og hva og hvordan det skal varsles internt og til Mattilsynet.

OMFANG
Instruks for varsling og beredskap vedrørende fiskehelse og dødelighet gjelder
postsmolt ved Skjelvika postsmoltanlegg.

ANSVAR
Driftsleder skal sørge for at ansatte kjenner og agerer ihht. instruksen, varsle internt
og registrere dødelighet som avvik i selskapets internkontrollsystem, og sørge for
evaluering av hendelsen.
Alle ved lokaliteten har ansvar for å kjenne instruksen og agere ihht. denne.

BESKRIVELSE

HVORDAN OPPDAGE?

DAGLIG TILSYN
Alle kar med fisk har tilsyn daglig der det observeres:




Økt forekomst av svimere og dødfisk
Brå og/eller unormal endring i fiskens adferd
Temperatur, oksygen, CO2 og pH i vannet

HVEM VARSLES?
VARSLINGSPLIKTIG HENDELSE
Forøket dødelighet eller uavklart
forøket dødelighet
Se matrise lenger ned i instruksen

ANSVARLIG
DL

HVEM OG HVORDAN
Fiskehelsesjef
 Varsles pr. e-post
Fiskehelsetjenesten
 Fiskehelsekonsulent som følger opp
anlegget varsles pr. telefon, med
oppfølgende e-post.
 Vær oppmerksom på endringer ifm.
Ferie-avvikling, etc.
Mattilsynet
 Benytt skjema «Meldepliktig hendelse» i
Altinn

Mistanke om sykdom på liste 1, 2
eller 3.
Se lister i vedlegg til ID 1358
Fiskehelseplan

Alle/DL

Fiskehelsesjef
 Varsles pr. telefon, med oppfølgende
e-post
Fiskehelsetjenesten
 Fiskehelsekonsulenten som følger opp
anlegget varsles pr. e-post eller telefon.
 Vær oppmerksom på endringer ifm.
ferieavvikling, etc.
Mattilsynet
 Ved første mistanke om, eller
påvisning av sykdommer på liste 1
og 2 skal mattilsynet kontaktes per
telefon
 For å sikre at varslingen er registrert
skal skjema «Mistenkt
sykdomstilfelle/skadegjører»
benyttes i Altinn






Varsling skal skje umiddelbart, hvilket vil si innen få timer etter at man er blitt
oppmerksom på hendelsen. Dette for at det skal kunne vurderes behov for
hastetilsyn.
Mistanke om, eller påvist, smitte, kan medføre krav til varsling i sone jf.
varslingsliste for sonen. Dette gjøres av fiskehelsesjef.
Intern varsling skal skje ihht. ID 2564 Settefisk, Intern varslingsliste

Driftsleder skal



Avviksføre hendelsen i EQS
Be fiskehelsesjef eller kvalitetsleder om bistand til å melde varslingspliktig
hendelse i Mattilsynets skjematjeneste (Altinn)



Sørge for at Mattilsynet og fiskehelsetjenesten oppdateres når ny informasjon
foreligger
a) når man har fått oversikt over omfanget av hendelsen
b) i de tilfeller hvor hendelsen ble varslet da den oppsto, men dødeligheten er
økende/større etter en viss tid.

Oppdatering av hendelsen skal sendes på e-post til:






Mattilsynet Trøndelag varsling.trondheim@mattilsynet.no; eller
Mattilsynet Nordmøre og Romsdal varsling.nordmoreromsdal@mattilsynet.no
Send kopi til lokal saksbehandler.
Vis til «saksnummer» som ble mottatt fra skjematjenesten i Altinn.
Kontakt Fiskehelsesjef el. Kvalitetsleder ved behov for bistand.

Kriterier for vurdering av økt dødelighet
Dødelighet fisk 0-500 g (%)
Dødelighet (%) < 500g
Døgn
Uke
Mnd.

Kategori

Varsling

0-0,05

0-0,5

0-1,5

Normal/Akseptabel Internt ifm. biologimøtet

0,05

0,5

1,5-2

Forøket

Internt ifm. Biologimøtet
Fiskehelsetjenesten
Meld avvik i EQS
Fiskehelsesjef og
produksjonssjef pr.
telefon/mail

Over
0,15

Over 1

Over 2

Høy

Fiskehelsetjenesten
Mattilsynet (vurderes i
samråd med
fiskehelsetjenesten eller
fiskehelsesjef)
Meld avvik i EQS

Tiltak ved forøket og uavklart forøket dødelighet







Dødfisk fjernes fra karene så snart det lar seg gjennomføre.
Arbeidet skal fortsette til dødeligheten er normalisert og all dødfisk er tatt opp.
Dokumenter antall dødfisk.
Død fisk kvernes og ensileres
Registrer vannparametere (oksygen, CO 2, pH og temperatur)
Uttak av vannprøver

Tiltak ved behov for nød-avliving







Tiltak gjennomføres for å gjenopprette et akseptabelt levemiljø
Dersom akseptabelt levemiljø ikke kan sikres, skal det vurderes om nød-slakting
og destruksjon i egnet båt kan gjennomføres innenfor tilgjengelige tidsrammer.
Egnet båt, godkjent for nødslakt og destruksjon, tilkalles.
Ved akutt svikt i vannleveransen eller tilsvarende hendelser, der store mengder
fisk står i fare for å dø av kvelning, skal fisk avlives med bedøvelse i overdose.
Karet tappes ned og aktuell bedøvelse doseres med ordinær dosering multiplisert
med 10-15 for å oppnå overdose. Gjennomføres i henhold til instruks fra
fiskehelsepersonell tilpasset aktuell situasjon.
Medikament til bedøvelse i overdose i tilstrekkelige menger for å kunne håndtere
svært store uforutsette hendelser lagres ikke på lokaliteten av holdbarhetshensyn.
Tilstrekkelig mengde bedøvelse må derfor, i ekstraordinære tilfeller, skaffes til
veie ved å innhente bedøvelse fra eget selskap og andre selskap i området. Dette
vil bare være aktuelt dersom sjeldne og omfattende hendelser som rammer stor
biomasse/store deler av anlegget oppstår. Fiskehelsepersonell sørger for
omgående for nødvendige overføringsresepter.

Undersøk snarest mulig årsak ved svikt i vannforsyning








Kontroller om noe blokkerer innløpet i demning
Gasslommer i rørsystem
Gjennomfør strakstiltak som kan avhjelpe problemet helt eller delvis
Fôringen stanses
Tilsetning av oksygen økes, om nødvendig til maksimal kapasitet
Hvis det er døende fisk i karene og årsak til problemet ikke er løst skal
gjenlevende fisk avlives med bedøvelsesmiddel
Vurder om begrensede vannressurser skal prioriteres til enkelte kar

Tiltak ved risiko for akutte gjelleutfordringer/AGD











Tilknyttet fiskehelsetjeneste skal gjennomføres opplæring av ansatte slik at disse
kan utføre gjelleundersøkelse og avdekke tidlige tegn på AGD eller andre akutte
gjelleforandringer
Gjeller skal undersøkes på et representativt antall fisk hver uke for å avdekke
tegn på AGD eller andre gjelleutfordringer på et tidlig tidspunkt
Ved funn av gjellforandringer over angitte grenseverdier, i henhold til kriterier gitt
av anleggets fiskehelsepersonell, skal tilknyttet fiskehelsetjeneste og
fiskehelsesjef varsles omgående.
Formålet med varslingen er å sørge for at fiskehelsetjeneste og fiskehelsesjef får
kunnskap på et tidlig tidspunkt slik at situasjonen følges opp med nødvendige
tiltak og ved det at velferdsutfordringer og dødelighet forhindres.
Nødvendige tiltak kan være helsekontroll, intensivert gjelleovervåkning,
parasittundersøkelser fra gjeller eller akutt iverksettelse av behandlingstiltak,
beslutning tas av tilknyttet fiskehelsekonsulent i samarbeid med fiskehelsesjef.
Ved behov for behandling, skal ferskvannsbehandling i brønnbåt utføres.

VARSLING AV MISTANKE OM ALVORLIG SYKDOM PÅ FISK






Alle har plikt til å varsle, dette gjelde den som utfører helsekontroll i et
akvakulturanlegg, fiskehelsetjenester, eier eller røkter av oppdrettsfisk. Varsling
gjennomføres dersom en har uavklart forøket dødelighet i anlegget eller at en har
annen grunn til å mistenke alvorlig sykdom
Formålet med varslingen er å sørge for at Mattilsynet får kunnskap på et tidlig
tidspunkt slik at Mattilsynet kan vurdere om det skal settes i verk tiltak raskt som
beskytter andre dyr og samfunnet mot smittespredning av sykdommer som kan gi
store økonomiske og miljømessige konsekvenser
Driftsleder har selvstendig varslingsplikt, selv om fiskehelsetjenesten varsler.

UNDERSØK
Hvis ikke fiskehelsepersonell kan gjennomføre akuttbesøk samme dag:




Vurder uttak av prøver til PCR (nyre og hjerte, samt gjelle ved behov) sammen
med fiskehelsepersonell.
Husk sterilt uttak, ny skalpell og nytt underlag for hvert kar. Saks, pinsett etc.
steriliseres med sprit og las tørke på nytt underlag for hvert kar.
Bitene skal være omtrentlig på størrelse med et fyrstikkhode

Varsling av skade og svikt
Mattilsynet skal umiddelbart varsles om skade og svikt som har gitt alvorlige
velferdsmessige konsekvenser for fisk i anlegget.

KONTAKTTELEFONER
KONTAKT

TLF

ENSILASJEBIL

ScanBio

72 52 07 00

NØD-AVLIVING OG
DESTRUKSJON

ScanBio

72 52 07 00

TILSYNSORGAN

Mattilsynet

22 40 00 00

FISKEHELSETJENESTE

Åkerblå

72 44 93 77

HVORDAN FOREBYGGE?
Alle kar med fisk skal ha daglig tilsyn og opptak av død fisk
Det skal føres dagbok hvor det skal nedtegnes:



i.
ii.
iii.
iv.

Utfôring i det enkelte kar
Dødfisk i det enkelte kar
Temperatur og oksygen i kar
pH

Helsekontroll




Måsøval Fiskeoppdrett og Skjelvika Postsmoltanlegg har avtale med Åkerblå og
fiskehelsekonsulent om helsekontroller
Kontrakt med fortrinnsvis fiskehelsebiologen som følger opp lokaliteten.
Anlegg med fisk skal ha helsekontrollbesøk regelmessig, minimum 12 ganger i
året eller én gang i måneden og straks ved mistanke om sykdom/ økt dødelighet

Smitteforebygging
Anlegget skal kontinuerlig arbeide for å redusere risiko for at smitte introduseres og
spres internt mellom kar:





Dokumentasjon på helsetilstand til på innført smolt skal innhentes før det tas inn i
anlegget
Besøkende skal sluses inn på anlegget, ingen besøkende får adgang til
avdelinger med fisk uten å benytte anleggets tøy
Utstyr skal være rent og fritt for smitterisiko
Ulike generasjoner skal drives smittemessig atskilt.

Vann, oksygen og andre miljøfaktorer









Fisken skal hele tiden være sikret så godt vannmiljø som lar seg gjøre:
Oksygen i avløp skal være mellom 80 og 90 % metning
Vannforbruk skal kontrolleres ved nedtapping av kar
Det skal være alarm på oksygenanlegg (stopp) og vannstopp
Nivå på oksygentank skal kontrolleres hver dag, og oksygen skal bestilles når
oksygen kommer under satt grensenivå
Oksygeninnløsere skal kontrolleres hver uke
Predatorer skal hindres adgang til karene
Vannstanden skal være så lav at fisk ikke klarer å hoppe ut av karene.

HENVISNING
Se under Relatert.

