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Forord
Mattilsynet besluttet høsten 2011 å gjennomføre et nasjonalt tilsynsprosjekt om
vannkvalitet og vannbehandling i settefiskanlegg. Prosjektgruppen ble etablert i
første halvdel av 2012. Prosjektarbeidet har vært lærerikt og utfordrende fra start til
slutt.
På vegne av prosjektgruppen vil jeg takke for innsatsen og engasjementet som
Mattilsynets inspektører har vist. Jeg vil takke Bendik Fyhn Terjesen ved Nofima
for gode innspill og solid faglig støtte under prosjektet. Jeg vil også takke
referansegruppen for god faglig støtte, og Torild Lohne for bilder til rapporten.
Som prosjektleder vil jeg rette en stor takk til prosjektgruppen som alle har bidratt
med verdifull erfaring, solid kompetanse, stort engasjement, arbeidsinnsats og
positivitet gjennom hele prosjektet. Jeg vil også takke Karen Johanne Baalsrud for
tilliten hun har gitt meg som prosjektleder.

Bergen 15.12.2014
Trude Jansen Hagland
prosjektleder

Mattilsynets tilsynsprosjekter
Et tilsynsprosjekt er et tidsavgrenset arbeid hvor virksomhetenes etterlevelse av
regelverket innen en bransje eller et fagtema kontrolleres. Tilsynet er koordinert
tids- og innholdsmessig. Mattilsynet får inn nyttig informasjon om tilstanden på
området gjennom tilsynsprosjektene. Det gis opplæring til inspektørene om
gjennomføring av tilsynet og virkemiddelbruk. Tilsynet i et prosjekt kan være både
inspeksjoner, revisjoner og prøvetaking.
Et tilsynsprosjekt kan bruke ulike virkemidler for å stimulere virksomhetene til
etterlevelse av regelverket. Dette kan for eksempel være gjennom
informasjonsarbeid og samarbeid med bransjeorganisasjoner og andre
myndigheter.
Prosjektene kan være nasjonale, gjelde for hele landet og involvere alle eller de
fleste av Mattilsynets distriktskontorer. De kan også være regionale/lokale og
gjennomføres da i begrensede deler av landet.
De nasjonale tilsynsprosjektene styres av tilsynsavdelingen ved hovedkontoret.
Planlegging og gjennomføring av prosjektene er som regel delegert til et
regionkontor med regiondirektøren som prosjektansvarlig. Regiondirektøren
utpeker en prosjektleder som oppretter en prosjektgruppe. Prosjektgruppen har det
daglige ansvaret for gjennomføring av prosjektet.
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Kapittel 1:

Sammendrag

Målene med prosjektet var å kontrollere hvordan settefiskprodusentene ivaretar
vannkvalitet og vannbehandling i settefiskanlegg, og å styrke Mattilsynets
kompetanse på disse områdene. Resultatene fra kampanjen viser at anleggene,
som det ble ført tilsyn med, stort sett følger vannkvalitets- og
vannbehandlingskravene i regelverket. Samtidig viser resultatene at anleggenes
risikovurderinger, som er en del av deres internkontrollsystem, kan forbedres. Det
ble ikke avdekket alvorlige avvik i anleggene under kampanjen. Totalt sett er vi
godt fornøyd med resultatene.
Vannkvalitet i settefiskanlegg er avgjørende for fiskehelse, fiskevelferd og dermed
viktig for kvaliteten på smolten som produseres. Mattilsynets tilsyn med dette
området har tidligere bestått av enkelttilsyn, og det var behov for å få en bedre
samlet oversikt over forholdene. Tilsyn med settefiskanlegg krever god
kompetanse hos Mattilsynets inspektører. Derfor var opplæring og økt kompetanse
blant inspektørene også et viktig mål for prosjektet.
For å styrke kompetanse ble det arrangert et todagers kurs for ansatte i
Mattilsynet. Tema på kurset var vannkvalitet i gjennomstrømningsanlegg og
resirkuleringsanlegg, resirkuleringsteknologi, helse og velferd i settefiskanlegg.
Inspeksjonene ble gjennomført over åtte uker høsten 2013 og over ni uker våren
2014. Tilsynene ble gjennomført i 108 ferskvannsanlegg med laks eller
regnbueørret. Under tilsynene ble anleggenes vannkvalitet, vannbehandling og
deres oppfølging av helse- og velferdsindikatorer knyttet til vann inspisert.
Av de 108 inspiserte anleggene fikk 47 anlegg ingen reaksjon, mens 61 anlegg fikk
avvik fra regelverket. Hovedtrekkene i avvikene er mangler i
internkontrollsystemet. Det ble avdekket flest avvik på anleggenes
risikovurderinger, systematiske målinger, metabolske avfallsstoffer og
desinfeksjon.
En av hovedårsakene til svinn når oppdrettsfisken står i sjø, er kvaliteten og
helsetilstanden den har med seg fra settefisk-fasen (jf. Mattilsynets rapport «Tap
av laksefisk i sjø»). Resultatene fra settefiskkampanjen tyder på at
risikovurderinger og internkontroll i settefiskanleggene kan forbedres. Økt innsats
hos settefiskprodusentene på internkontroll, farekartlegging, risikovurderinger og
tiltak vil etter vårt syn kunne bidra til gode resultater med hensyn til smoltkvalitet,
produksjonslidelser og velferdsutfordringer. Dette kan være med på å redusere
settefiskrelatert svinn i oppdrettsnæringen.
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Kapittel 2:
Bakgrunn, målsetting, organisering og
tilsynskompetanse.
2.1.

Bakgrunn

Mattilsynet gjennomførte i 2011 en
gjennomgang av sitt samlede tilsyn med
fiskeoppdrett. Analysen konkluderte blant
annet med at Mattilsynet måtte øke tilsynet
med settefiskanlegg, og at det var behov for
spesialisering i Mattilsynet på fagområdet
vannkvalitet og resirkulering i settefiskanlegg.
Mattilsynet besluttet derfor å gjennomføre et
nasjonalt tilsynsprosjekt med vekt på
vannkvalitet i settefiskanlegg, og gjennom
prosjektet styrke Mattilsynets kompetanse
innen settefiskproduksjon. Region Hordaland
og Sogn og Fjordane fikk ansvar for
planlegging og gjennomføring av
tilsynsprosjektet. Prosjektet skulle planlegges i
2012, og gjennomføres i 2013 og 2014.

2.2.

Foto: Mattilsynet

Målsetning

Målet med prosjektet var å kontrollere hvordan settefiskprodusentene ivaretar
vannkvalitet og vannbehandling i anleggene, og styrke Mattilsynets kompetanse
på disse områdene.
Ved gjennomføring av prosjektet ble hensikten med prosjektet (effektmål) og
oppgaver som skulle gjennomføres i prosjektet (resultatmål) definert. Hensikten
med prosjektet skal kunne gi positive følger på sikt. Prosjektgruppen fastsatte også
målsetning for tilsynskampanjen.

Hensikten med prosjektet:
•
•
•
•

Fiskevelferd og respekt for fisk bedres.
Virksomhetenes, næringens og enkeltpersoners roller og ansvar tydeliggjøres.
Kompetanse med vannkvalitet og vannbehandling i settefiskanlegg
videreutvikles og styrkes.
Forvaltningen blir mer helhetlig, enhetlig og framtidsrettet.

Prosjektets oppgaver:
•
•

Planlegge og gjennomføre kurs og tilsynsopplæring, innen vannkvalitet og
vannbehandling, i settefiskanlegg.
Planlegge og gjennomføre en tilsynskampanje.

Hensikten med tilsynskampanjen:



Bedre fiskehelse og fiskevelferd i settefiskanlegg.
Kalibrere tilsynsaktivitetene knyttet til settefiskanlegg.
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Bidra til enhetlig tilsyn og håndtering av avvik.
Øke kompetansen til Mattilsynets tilsynspersonell.

Målsetning med tilsynskampanjen


2.3.

Undersøke om settefiskanleggene følger regelverket.

Organisering

Prosjekteier:
Direktør for tilsynsavdelingen Kristina Landsverk
Prosjektansvarlig:
Regiondirektør Karen Johanne Baalsrud
Styringsgruppe:
Karen Johanne Baalsrud, regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane
Arne Oftedal, distriktskontoret for Sunnhordland
Steinar Johnsen, distriktskontoret for Hitra og Frøya
Birger Willumsen/ Hilde Haug, distriktskontoret for Salten/ Midt-Troms
Prosjektgruppe:
Prosjektleder Trude J. Hagland, regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane
Synnøve Hodneland, distriktskontoret for Sunnhordland
Marit Alstad Wasmuth, distriktskontoret for Salten/ Midt-Troms
Gerd Romstad, distriktskontoret for Hitra og Frøya
Nina Dahl, regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane
Martin Binde, tilsynsavdelingen, seksjon fiskehelse og fiskevelferd
Marit O. Øvregård / Marianne Lid Iversen, regionkontoret for Hordaland og Sogn
og Fjordane / Lars Tore Hestad, hovedkontoret stab kommunikasjon
Referansegruppe intern:
Ulla Thorsen, distriktskontoret for Ålesund
Cecilie Ihle, distriktskontoret for Haugalandet
Sturla Romstad, distriktskontoret for Namdal
Torbjørn Lysne, distriktskontoret for Sunnfjord og Ytre Sogn
Inger Fyllingen, tilsynsavdelingen, seksjon fiskehelse og fiskevelferd
Jonathan Vaz, regelverksavdelingen, seksjon dyrehelse og dyrevelferd
Referansegruppe ekstern:
Bendik Fyhn Terjesen, NOFIMA
Knut Hjelt, FHL
Kristin Sæther, NSL
Sigurd Stefansson, Universitetet i Bergen
Jakob Drivenes, Hardingsmolt
Gustav Folkestad, AS Sævareid Fiskeanlegg
Anders Fjellheim, Marine Harvest Norway
Jesper jr. Økland, Lerøy Vest og Sjøtroll Havbruk
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Vannkilde til settefiskanlegg Foto: Torild Lohne

2.4.

Settefiskproduksjon og tilsynskompetanse

Norsk settefiskproduksjon skjer stort sett i landbaserte anlegg med høy
produksjonsintensitet. I løpet av de siste ti årene har settefiskproduksjonen av laks
og regnbueørret nesten blitt fordoblet, mens antall settefiskanlegg har blitt
redusert. Intensiteten i settefiskproduksjonen har med andre ord økt kraftig i løpet
av relativ få år, samtidig med at vannforbruket per produsert settefisk har blitt
vesentlig redusert. Denne produksjonsøkningen har blant annet skjedd ved
tilsetting av oksygen og lufting av vann, og ved bruk av resirkuleringsteknologi.
Vannkvalitet i settefiskanlegg er avgjørende for fiskehelse, fiskevelferd og
kvaliteten på smolten som produseres. Intensiv drift i yngel- og settefiskfasen kan
føre til at smolten blir mindre robust og mer utsatt for sykdommer og misdannelser
i sjøfasen.
Tilsyn med settefiskanlegg krever god kompetanse hos inspektørene. Dette gjelder
spesielt for anlegg med resirkuleringsteknologi. Ny teknologi, ny kunnskap og
bedre genetisk materiale gjør at grensene for hva som er mulig endres raskt. God
fiskevelferd i hele fiskens livsløp er avgjørende for å lykkes. Ønsket om effektiv
produksjon utfordrer både næring og forvaltning.

Kapittel 3:
3.1.

Gjennomføring

Kompetansehevende kurs i vannkvalitet

Prosjektgruppen utarbeidet kurs for kompetanseheving. Kurset ble gjennomført
over to dager i februar 2013. Hovedmålgruppen for kurset var inspektører som
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fører tilsyn med settefiskanlegg, men også ansatte ved regionkontor og
hovedkontor deltok. Kurset var fulltegnet med over 50 deltakere.
Foredragsholdere på kurset var fra Universitetet i Bergen, Høyskolen i Bergen,
Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA), fiskehelsetjenester, Nofima,
Veterinærinstituttet og Mattilsynet. Første dag var temaene regelverk,
fiskefysiologi, fiskevelferd, vannkvalitet og fiskehelsetjenestenes erfaringer med
gjennomstrømningsanlegg. Andre dag var temaet resirkuleringsteknologi,
vannkvalitet i resirkuleringsanlegg, fiskehelsetjenestenes og Mattilsynet erfaringer
med resirkuleringsanlegg.

3.2.

Kartlegging av settefiskanlegg, valg av anlegg og perioder
for tilsynskampanje.

Prosjektgruppen utarbeidet en oversikt over alle settefiskanlegg i Norge.
Oversikten viste at det i 2013 var totalt 193 settefiskanlegg med laks og
regnbueørret i Norge. 168 av disse var gjennomstrømningsanlegg, og 25 av disse
var anlegg som brukte helt eller delvis resirkulering i produksjonen.
Ut i fra antall anlegg og for at samme tilsynsmateriell skulle kunne brukes i
anleggene under kampanjen, ble det besluttet at inspeksjonene skulle
gjennomføres i anlegg som bruker ferskvann og som produserer laks eller
regnbueørret. For at omfanget av kampanjen ikke skulle bli for stort ble det
besluttet at halvparten av gjennomstrømningsanleggene i Norge, og alle anlegg
som bruker resirkuleringsteknologi (biofilter/bioreaktor) skulle inspiseres. Tilsynene
skulle gjennomføres når risikoen i produksjonen var høy (høy biomasse og lite
vann, flomproblematikk osv). Når de kritiske periodene er i settefiskanleggene,
varierer. I noen områder er
denne perioden om våren, mens
i andre områder er denne
perioden om høsten. Med
bakgrunn i dette ble det
besluttet at kampanjen skulle
gjennomføres i løpet av to
perioder. Første periode var fra
26. august til 25. oktober 2013.
Andre periode var fra 31. mars
til 6. mai 2014.
Foto: Torild Lohne

3.3.

Regelverk og tilsynsmetodikk

Prosjektgruppen kartla og planla hvilke regelverk som skulle danne grunnlaget for
tilsynskampanjen. Inspeksjon ble valgt som tilsynsmetodikk.
Følgende regelverk dannet grunnlag for tilsynskampanjen:
 Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven), LOV-2003-12-19124.
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3.4.

Lov om dyrevelferd, LOV-2009-06-19-97.
Forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften), FOR2008-06-17-822.
Forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen (IKAkvakultur), FOR-2004-03-19-537.
Forskrift om desinfeksjon av inntaksvann til og avløpsvann fra
akvakulturrelatert virksomhet, FOR-1997-02-20-192.

Tilsynsmateriell, virkemiddelbruk og prøvetilsyn

Det ble utarbeidet kravpunktmal med 16 kravpunkt (inspeksjonspunkt, se tabell1).
Samme bestemmelse i regelverket undersøkt i flere kravpunkt. Dette ble gjort for
at vi skulle kunne trekke resultat ut i fra tilsynskampanjen, og for å kunne vite hvor
i anlegget avviket ble funnet. Til hvert kravpunkt ble det utarbeidet veiledende
spørsmål til bruk for inspektørene. Det ble også utarbeidet en tilsynsveileder til
kravpunktmalen. I tilsynsveilederen ble det gitt veiledende kriterier for vurdering av
funn ved inspeksjon.
Kravpunkt
Råvannskvalitet
Råvannsparametere

Regelverk
Akvakulturdriftsforskriften § 22 1. ledd
Akvakulturdriftsforskriften § 22 2. ledd
Forskrift om desinfeksjon av inntaksvann til og avløpsvann fra
Desinfeksjon
akvakulturrelatert virksomhet § 4
Utforming av anlegget Akvakulturdriftsforskriften § 24 1. ledd
Driftvannskvalitet
Akvakulturdriftsforskriften § 22 1. ledd
Systematiske målinger Akvakulturdriftsforskriften § 24 3. ledd
Tilsyn med utstyr
Akvakulturdriftsforskriften § 12 1. ledd 1 punktum og 4.ledd.
Overvåking av
Akvakulturdriftsforskriften § 22 2. ledd og
vannparametere
akvakulturdriftsforskriften § 57f
RAS overvåking av
Akvakulturdriftsforskriften § 22 2. ledd og
vannparametere
akvakulturdriftsforskriften § 57f
Metabolske
avfallsstoffer
Akvakulturdriftsforskriften § 22 3. ledd
Tetthet
Akvakulturdriftsforskriften § 25
Reservesystem
Akvakulturdriftsforskriften § 24 2. ledd
Nødaggregat
Akvakulturdriftsforskriften § 20 3. ledd
Alarm
Akvakulturdriftsforskriften § 21 2. ledd
Kontroll av alarm
Akvakulturdriftsforskriften § 12 5. ledd
Forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen §
Risikovurderinger
5 e og akvakulturdriftsforskriften § 5
Tabell 1: Oversikt over kravpunkt og gjeldende regelverk for hvert enkelt kravpunkt.

Mange av bestemmelsene som det skulle føres tilsyn med under kampanjen er
generelle og settefiskanlegg varierer stort i utforming og produksjon. På grunn av
dette ble det ikke gitt føringer om hvilke virkemidler som skulle brukes ved det
enkelte avvik. Inspektøren måtte bruke sitt faglige skjønn for å vurdere om funnene
i anlegget var tilfredsstillende. Inspektøren skulle ut i fra en totalvurdering av hvert
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kravpunkt vurdere om funnene ved anlegget var i tråd med regelverket eller ei.
Mattilsynet sin virkemiddelveileder skulle brukes for valg av virkemiddel ved avvik.
I tillegg til de 16 kravpunktene skulle det undersøkes om anleggene hadde
driftvannsarkiv og egendefinert øvre tetthetsgrense. Det er ikke konkrete krav til
dette i regelverket, og funnene på disse punktene ble derfor ikke fulgt opp
forvaltningsmessig.
Prosjektgruppen gjennomførte fire prøvetilsyn før tilsynskampanjen for å
kvalitetssikre tilsynsmateriellet.

3.5.

Opplæringssamlinger

Prosjektgruppen planla, forberedte og gjennomførte opplæringssamlinger på video
for inspektørene. Det ble gjennomført fem samlinger høsten 2013 og to samlinger
våren 2014. På opplæringssamlingene deltok til sammen 43 inspektører fra 20
distriktskontor fordelt på 8 regioner.

3.6.

Tilsynskampanjen

Anleggene som skulle inspiseres fikk brev som varslet om tilsynsbesøket.
Anleggene ble bedt om å sende inn relevant dokumentasjon i forkant av
inspeksjonen. Tilsynene startet med en samtale før inspeksjon, og ble avsluttet
med en oppsummering sammen med anleggets personell.
Totalt ble det gjennomført 108 tilsyn i ferskvannsanlegg med laks eller
regnbueørret under kampanjen. 56 av tilsynene ble utført høsten 2013, og 52 tilsyn
ble utført våren 2014. I 21 av de inspiserte anleggene foregikk deler av eller hele
produksjonen ved bruk av resirkulert (biofilter) ferskvann. I 9 av disse anleggene
ble det kun brukt resirkulert vann, mens i 12 av anleggene ble det både brukt
resirkulert vann og gjennomstrømning (kombinasjonsanlegg). 87 av anleggene var
gjennomstrømningsanlegg med inntak av ferskvann fra elv eller innsjø.

3.7.

Virkemiddel

Mattilsynets har myndighet til å føre tilsyn og fatte vedtak for å sikre at regelverket
blir fulgt.
Avvik er et regelbrudd eller manglende regelverksetterlevelse.
Et virkemiddel er en korrigering eller sanksjon på et avvik, og det skal sikre at
anleggene følger kravene i lover og forskrifter. Mattilsynet kan bruke ulike
virkemiddel for å følge opp avvik:
Påpeking av plikt er å se på som en veiledning om regelverket til anlegget.
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Et vedtak skal som hovedregel forhåndsvarsles (varsel om vedtak). Det betyr at
anleggene får informasjon om at et vedtak vil bli fattet og at de får en mulighet til å
uttale seg om vedtaket innen en gitt frist.
Ved å fatte et vedtak stiller Mattilsynet krav til at anleggene skal innrette seg etter
regelverket og utbedre forholdene.
Varsel om vedtak/vedtak omtales i denne rapporten som pålegg.
Hastevedtak benyttes i de tilfellene der tiltak må gjennomføres umiddelbart bl.a. for
å unngå mulig helsefare, fare for dårlig velferd, smittefare og lignende.
Hastevedtak fattes uten forhåndsvarsling.

Resultater

Kapittel 4:

Antall anlegg inspisert under kampanjen
Antall anlegg inspisert og antall anlegg i regionen
66
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Figur 1: Oversikt over antall settefiskanlegg inspisert og antall settefiskanlegg i hver region.
Totalt ble 108 anlegg inspisert. *Totalt antall anlegg er tall fra 2013, og dette tallet kan ha
endret seg i 2014.
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Antall inspiserte anlegg i kampanjen fordelt på
regioner
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0
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Figur 2: Oversikt over anleggstyper inspisert i hver region. Totalt ble 87
gjennomstrømningsanlegg, 12 kombinasjonsanlegg og 9 resirkuleringsanlegg inspisert.

Avvik i anleggene
Fordeling av avvik på anleggstype
120
108
100
87
80
61

Antall anlegg inspisert

60
46

41

47

40
20

9

4 5

Anlegg med avvik
Anlegg uten avvik

12 11
1

0
RAS

Kombi

Gj.strøm

Totalt

Figur 3: Oversikt på landsbasis og hos de forskjellige anleggstypene over antall anlegg
med og uten avvik
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Anlegg med og uten avvik fordelt på regionene
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Figur 4: Oversikt over anlegg med og uten avvik i hver region. Tallene i søylen viser antall
anlegg med og uten avvik.

Fordeling av antall anlegg og avvik på landsbasis
(n=108)
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Figur 5: Oversikt over hvor mange anlegg som fikk fra null til syv avvik på landsbasis.
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Figur 6: Oversikt over antall anlegg med og uten avvik fordelt på kravpunkt for alle de
inspiserte anleggene. Kravpunktet «RAS overvåking av vannparametere» ble bare
inspisert i anlegg med resirkulering.

Virkemiddelbruk
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Figur 7: Oversikt over antall anlegg med avvik, totalt antall avvik i anleggene, og
virkemiddelbruk i regionene. Det ble totalt avdekket 127 avvik. Det ble gitt 92 pålegg, og
det ble påpekt plikt 36 ganger.
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Andel av virkemiddel brukt i regionene
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Figur 8: Oversikt, fra hver region, over andel pålegg og påpeking av plikt ut i fra total antall
avvik i anleggene.
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Figur 9: Oversikt over bruk av virkemiddel fordelt på kravpunkt.
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4.1.

Nærmere om avvik på det enkelte kravpunkt

Råvannskvalitet
Akvakulturdriftforskriften § 22 1. ledd:
Fisk skal til enhver tid ha tilgang på tilstrekkelig mengder vann gjennom hele
produksjonssyklusen slik at fisken får gode levevilkår alt etter art, alder, utviklingstrinn,
vekt, fysiologiske og atferdsmessige behov, og ikke står i fare for å bli påført unødige
påkjenninger eller skader, herunder også senskader som deformiteter.

Formålet med kravpunktet var å undersøke om anleggene hadde tilfredsstillende
råvannskvalitet og -kapasitet. Kun et av 108 inspiserte anlegg fikk avvik, og
påpeking av plikt på dette kravpunktet. Årsaken til avviket var at dette anlegget i
perioder hadde begrenset tilgang på vann.

Råvannsparametere
Akvakulturdriftforskriften § 22 2. ledd:
Vannkvaliteten og vekselvirkningene mellom ulike vannparametere skal overvåkes etter
behov. Ved fare for skade eller unødvendig påkjenninger skal effektive tiltak iverksettes.

Formålet med kravpunktet var å undersøke om anleggene hadde kunnskap om
råvannet, råvannets variasjoner gjennom året og hvordan anleggene fulgte opp
råvannskvalitet. 7 anlegg fikk avvik på dette kravpunktet. 6 av anleggene fikk
påpeking av plikt og et fikk pålegg. Bakgrunn for avvikene var at anleggene ikke
gjennomførte analyser av råvannet eller at råvannsundersøkelsene burde
forbedres.
Har anleggene driftsvannsarkiv?
46 av de 108 inspiserte anleggene hadde driftsvannarkiv. 38 av disse tok ut
daglige vannprøver som de oppbevarte fra 7- 14 dager. 3 av disse anleggene tok
prøver av råvannet ukentlig, og 5 anlegg tok ut prøver i perioder av året.

Foto: Mattilsynet
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Desinfeksjon
Forskrift om desinfeksjon av inntaksvann til og avløpsvann fra akvakulturrelatert
virksomhet § 4:
Virksomheter som driver klekking og produksjon av laksefisk og annen ferskvannsfisk skal
normalt ikke ta inn sjøvann, eller ferskvann fra kilde som har oppgang av anadrom fisk.
Dersom slikt vann tas inn, skal det desinfiseres slik at faren for inntak av smittestoff til
anlegget reduseres. Dette skal skje ved bruk av godkjent metode og utstyr og i samsvar
med denne forskrift og anleggets driftsplan forøvrig.
Mattilsynet kan bestemme at også andre akvakulturanlegg skal desinfisere inntaksvannet
slik at faren for inntak av smittestoff til anlegget reduseres.

Formålet med kravpunktet var å undersøke om det var gode rutiner for drift og
vedlikehold av desinfeksjonsanlegget. Videre ble det undersøkt om anleggets
rutiner var faglig begrunnet, og om de ble fulgt.
12 anlegg fikk avvik på dette kravpunktet. 10 anlegg fikk pålegg, og 2 fikk påpeking
av plikt.
Anleggene som fikk pålegg hadde følgende avvik:
- Manglende desinfeksjon av inntaksvann.
- Manglende testing av UV-anlegg.
- Manglende oppfølging av prøvesvar på desinfeksjonseffekten av UVanlegget.
- Mangelfull journalføring.
- Mangler ved automatikken på UV-anlegget.
Anlegg som fikk påpeking av plikt hadde følgende avvik:
- Oppfølging av prøvesvar (dokumentasjon) på desinfeksjonseffekten av UVanlegget ble ikke tilfredsstillende fulgt opp.
- Anlegget fulgte ikke egne prosedyrer på oppfølging av prøvesvar fra UVbehandling, og det ble ikke ført avvik på utilfredsstillende analyseresultat
fra UV- behandling.

Utforming av anlegget
Akvakulturdriftforskriften § 24 1. ledd:
Innløps- og avløpssystem i landbaserte akvakulturanlegg skal utformes og vedlikeholdes
på en måte som sikrer tilstrekkelig vanngjennomstrømning.

Kravet om tilstrekkelig vanngjennomstrømning skal bidra til å sikre tilstrekkelig
fysisk flow, i tillegg til kjemisk god vannkvalitet. Dette forutsetter at personell ved
anlegget har kunnskap om vanngjennomstrømningen i anlegget, og om hvilke
vannmengder som er nødvendige for å opprettholde god vannkvalitet. Vannet i
anlegget må fordeles til de ulike avdelingene slik at alle fiskegruppene sikres riktig
mengde vann. Gjennomstrømningen må også være god nok på karnivå for å sikre
tilfredsstillende vannkvalitet der fisken oppholder seg.
2 anlegg fikk pålegg, og 3 fikk påpeking av plikt.
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Anleggene som fikk pålegg hadde for
liten karkapasitet med hensyn til
produksjonen, og dårlig
selvrensingseffekt i karet. Anlegg som
fikk påpeking av plikt hadde for lang
oppholdstid av vannet i karene eller
for lav vanngjennomstrømning i
karene.

Driftsvannskvalitet
Akvakulturdriftforskriften § 22 1. ledd:
Fisk skal til enhver tid ha tilgang på
tilstrekkelig mengder vann gjennom hele
produksjonssyklusen slik at fisken får
gode levevilkår alt etter art, alder,
utviklingstrinn, vekt, fysiologiske og
atferdsmessige behov, og ikke står i fare
for å bli påført unødige påkjenninger eller
skader, herunder også senskader som
deformiteter.

Resirkuleringsanlegg Foto: Mattilsynet

Kunnskap om driftsvannet er viktig for å kunne iverksette effektive tiltak ved behov.
Vannkvalitetsparametere skal til enhver tid være innenfor rammen av hva som må
til for at fisken skal kunne opprettholde normal aktivitet og fysiologiske behov til
den aktuelle arten og livsstadium. Formålet med kravpunktet var å undersøke om
personell ved anlegget hadde kunnskap om driftsvannet og vannbehandlingen i
anlegget, om vannkvaliteten (inkludert temperatur) var tilpasset fiskens
livsstadium, om vannkvalitetsparametere ble fulgt opp, om anlegget hadde kontroll
på tilsetning av vannforbedringsmiddel og om rutiner og utstyr for
oksygentilsetning. I resirkuleringsanlegg ble rutiner for vask og vedlikehold av
biofilter også undersøkt.
2 anlegg fikk påpeking av plikt, og ett anlegg fikk pålegg.
Anleggene som fikk påpeking av plikt hadde følgende avvik:
- Lav pH og for høy CO2- mengde i vannet.
- Manglende prosedyrer for renhold og desinfeksjon av biofilteret.
Anlegget som fikk pålegg hadde ingen skriftlige rutiner for vask og desinfeksjon av
biofilteret etter sykdomsutbrudd.

Systematiske målinger
Akvakulturdriftforskriften § 24 3. ledd:
Det skal foretas systematiske målinger av vannkvalitetsparameterne O₂, pH, salinitet og
temperatur. Kravet om måling av salinitet gjelder ikke når vannet utelukkende er fra en
ferskvannskilde. Måling av pH gjelder ikke når vannet utelukkende er fra sjøen.

Formålet med kravpunktet var å undersøke om anleggene etterlever kravet til
systematiske målinger av oksygen, pH, salinitet og temperatur. Videre ble det
undersøkt om de systematiske målingene var basert på anleggets
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risikovurderinger og erfaringer. Hyppighet av målinger og prøvetakingssted ble
også undersøkt.
11 anlegg fikk pålegg, og 4 fikk påpeking av plikt.
Anleggene som fikk pålegg hadde
følgende avvik:
- Målte ikke pH.
- Manglet pH meter.
- Målingene var ikke tilpasset
produksjon, historikk og
risikovurderingene i
anleggene.
- Ikke tilfredsstillende rutiner
for systematiske målinger
av oksygen, pH og salinitet.
- Mangelfull journalføring av
målinger.
- Målte ikke daglig oksygen i
tilførselsledning til hver
avdeling.
- Mangelfull overvåkning av
oksygennivå i alle kar.
- Manglende tilpasning av
oksygennivået i hvert enkelt
kar.

Tilsetning av vannforbedringsmiddel. Foto: Mattilsynet

Anlegg som fikk påpeking av plikt hadde følgende avvik:
- Ødelagt pH meter
- Målte ikke pH

Tilsyn med utstyr
Akvakulturdriftforskriften § 12 1. ledd 1 punktum og 4.ledd:
Den ansvarlige for den daglige drift skal sikre at det føres risikobasert tilsyn med forhold av
betydning for miljøet samt for helsen og velferden for akvakulturdyr, herunder tilsyn med
installasjoner, tekniske innretninger og utstyr for produksjon.
Feil og mangler ved installasjoner, tekniske innretninger og utstyr skal straks utbedres.

Formålet med kravpunktet var å undersøke om analysemetoder for måling av
vannkvalitets- parametere var underlagt kvalitetssikring (kontroll av at
måleinstrumentet viser riktige verdier). Det ble undersøkt hvilke rutiner og system
anleggene hadde for vedlikehold og kalibrering av utstyr.
7 anlegg fikk pålegg.
Avvikene på disse anleggene var manglende rutiner for kalibrering av måleutstyr,
og manglende journalføring av vedlikehold og service på måleutstyr.
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Overvåking av vannparametere
Akvakulturdriftforskriften § 22 2. ledd:
Vannkvaliteten og vekselvirkningene mellom ulike vannparametere skal overvåkes etter
behov. Ved fare for skade eller unødvendig påkjenninger skal effektive tiltak iverksettes.
Akvakulturdriftforskriften § 57 f:
Driftsjournalen skal minst inneholde oppdaterte opplysninger om:
f) relevante parametere for vannkvalitet og vannkvalitetstiltak

Formålet med kravpunktet var å undersøke om vannkvaliteten og
vekselvirkningene mellom ulike vannparametere ble overvåket. Det ble undersøkt
hvilke rutiner anleggene
hadde for overvåking og
oppfølging av vannkvalitet og
vekselvirkninger. Videre ble
det undersøkt om anleggene
hadde effektive tiltak som
kunne iverksettes ved fare for
skade eller unødvendige
påkjenninger. Det ble også
undersøkt om anleggene
hadde egendefinerte
grenseverdier for
vannparametere.
5 anlegg fikk pålegg.

Foto: Mattilsynet

Anleggene hadde følgende avvik:
- Manglende overvåking av totalgasstrykk og nitrogen.
- Manglende egendefinerte grenseverdier for vannkvalitetsparametere som
blir målt i anlegget.

Overvåking av vannparametere i resirkuleringsanlegg
Akvakulturdriftforskriften § 22 2. ledd:
Vannkvaliteten og vekselvirkningene mellom ulike vannparametere skal overvåkes etter
behov. Ved fare for skade eller unødvendig påkjenninger skal effektive tiltak iverksettes.
Akvakulturdriftforskriften § 57 f:
Driftsjournalen skal minst inneholde oppdaterte opplysninger om:
f) relevante parametere for vannkvalitet og vannkvalitetstiltak

Formålet med kravpunktet var å undersøke hvilke rutiner resirkuleringsanleggene
hadde for overvåking av ammoniakk- nitrogen, total ammonium nitrogen (TAN),
nitritt- nitrogen og totalgasstrykk. Kravpunktet ble kun undersøkt på anlegg som
brukte resirkulering. Total ble dette punktet undersøkt på 21 anlegg.
2 av 21 anlegg fikk pålegg, og et anlegg fikk ikke tilfredsstillende og
forvaltningsmessig oppfølging med særskilte observasjoner. I figur 7,8, og 9 er
særskilte observasjoner telt opp som påpeking av plikt. Avviket på dette
kravpunktet ble fulgt opp i varsel om vedtak på kravpunktet om risikovurderinger.
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Anleggene som fikk pålegg hadde følgende avvik:
- Manglet plan for overvåking av vannkvaliteten basert på anleggets egne
risikovurderinger.
- Overvåket ikke total ammonium nitrogen (TAN).
- Manglende rutiner for overvåking av nitrogen på karnivå.
Anlegget som fikk «ikke tilfredsstillende» og «særskilte observasjoner» målte ikke
nitritt i karene og TAN ble ikke målt rutinemessig.

Metabolske avfallsstoffer
Akvakulturdriftforskriften § 22 3. ledd:
Mengden metabolske avfallsstoffer akkumulert i vannet skal være innenfor forsvarlige
grenser.
Akvakulturdriftforskriften § 57 f:
Driftsjournalen skal minst inneholde oppdaterte opplysninger om:
f) relevante parametere for vannkvalitet og vannkvalitetstiltak

Karbondioksid (CO2), nitritt – nitrogen,
ammoniakk – nitrogen, total
ammoniumnitrogen (TAN) var definert
som metabolske avfallsstoffer i
tilsynskampanjen. Formålet med
kravpunktet var å undersøke om
mengde av disse metabolske
avfallsstoffene var innenfor forsvarlige
grenser.

Karbondioksidlufter. Foto: Mattilsynet

7 anlegg fikk pålegg, 5 anlegg fikk
påpeking av plikt og et anlegg fikk ikke
tilfredsstillende og forvaltningsmessig
oppfølging med særskilte
observasjoner. I figur 7,8, og 9 er
særskilte observasjoner telt opp som
påpeking av plikt. Avviket på dette
kravpunktet ble fulgt opp i varsel om
vedtak på kravpunktet om
risikovurderinger.

Anleggene som fikk pålegg hadde følgende avvik:
- Manglet overvåking av CO2.
- Overvåking av CO2 var ikke systematisk og var ikke tilpasset anleggets
produksjon.
- Mengden CO2 i vannet var over veiledende grenseverdier.
- Manglet rutiner for å dokumentere at mengde CO2 i karene var innenfor
forsvarlige grenser.
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Anleggene som fikk påpeking av plikt hadde følgende avvik:
- Manglet overvåking av CO2
- Manglet journalføring av CO2 -verdier
- CO2 -målingene og målested var ikke tilpasset produksjonen i anlegget.
- Mengden CO2 i vannet var over veiledende grenseverdier, og overvåking
av metabolitter var mangelfull.

Tetthet
Akvakulturdriftforskriften § 25:
Fisketetthet skal være forsvarlig og tilpasset vannkvalitet, fiskenes atferdsmessige og
fysiologiske behov, helsestatus, driftsform og fôringsteknologi

Formålet med kravpunktet var å undersøke om tettheten i anlegget var forsvarlig
og tilpasset vannkvalitet, fiskens atferdsmessige behov, helsestatus, driftsform og
foringsteknologi.
3 anlegg fikk pålegg og 2 fikk påpeking av plikt.
Anleggene som fikk pålegg hadde følgende avvik:
- Manglet egendefinert grenseverdi for tetthet.
- Manglende oppfølging av vannkvalitet i perioder med høy tetthet.
- Manglet registrering av tetthet på karnivå.
Anleggene som fikk påpeking av plikt hadde i perioder for høy tetthet i forhold til
produksjonsintensitet og vannkvalitetsutfordringer.
Har anleggene definert en egen øvre grense for tetthet?
Ved inspeksjonene ble det undersøkt om anleggene hadde egen definert øvre
grense for tetthet.
kg/kubikk
15-40
50-55
60-68
70
75
80-90
100
ingen maks grense for tetthet

Antall anlegg
8
22
11
14
8
8
3
34

Tabell 2: Oversikt over antall anlegget med egendefinerte tetthetsgrenser i
smoltavdelingene.

22

Reservesystem
Akvakulturdriftforskriften § 24 2.ledd:
Akvakulturanlegget skal ha et reservesystem som ved svikt kan sikre fiskens
grunnleggende fysiologiske behov med hensyn til oksygen og metabolitter.

Formålet med kravpunktet var å undersøke om anleggene hadde reservesystem
som kan sikre fiskens grunnleggende fysiologiske behov ved svikt.
5 anlegg fikk pålegg på dette kravpunktet. Disse anleggene hadde mangelfulle
eller manglet oksygenreservesystem.

Nødaggregat
Akvakulturdriftforskriften § 20 3.ledd:
Dersom driften er avhengig av strøm eller oksygentilførsel for å ivareta fiskenes behov på
en forsvarlig måte, skal det være tilgang på nok strøm og tilgang på nødaggregat og
eventuelt nødoksygen med nødvendig kapasitet.

Formålet var å undersøke om anlegget hadde nødaggregat. Alle de inspiserte
anleggene hadde nødaggregat.

Alarm
Akvakulturdriftforskriften § 21 2 ledd:
Landbaserte akvakulturanlegg skal ha alarmsystem som varsler ved strømbrudd, lavt
oksygennivå, lav vannmengde og annen systemsvikt som er av betydning for fiskens
velferd slik at tiltak kan iverksettes så raskt som mulig.

Formålet var å undersøke om
anleggene hadde alarm som
var tilpasset anlegget og som
varslet om svikt, slik at
korrigerende tiltak kan
iverksettes så raskt som
mulig.
4 anlegg fikk pålegg og 2 fikk
påpeking av plikt.
Anleggene som fikk pålegg
hadde følgende avvik:
- Manglet alarm som
Oksygentank Foto: Mattilsynet
varsler om lavt
oksygennivå i kar.
- Manglet nivåalarm i startfôringshallen.
- Manglet alarm for varsling av svikt i oksygentilsetningen.
Anleggene som fikk påpeking av plikt hadde følgende avvik:
- For høy øvre grense for oksygenalarm
- Manglende samsvar mellom oksygengrense for alarm i kar og
internkontroll-systemet.
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Kontroll av alarm
Akvakulturdriftforskriften § 12 5. ledd:
Alarm på akvakulturanlegg skal kontrolleres etter behov, og minst én gang per uke.

Formålet var å undersøke om alarmen ble kontrollert etter behov og minst en gang
per uke.
5 anlegg fikk pålegg og 3 fikk påpeking av plikt.
Anleggene som fikk pålegg hadde følgende avvik:
- Hadde ikke regelmessig kontroll av alarm minst en gang per uke
- Hadde ingen rutine for kontroll av alarm
- Manglet risikobasert testing av alarm
Anlegg som fikk påpeking av plikt hadde følgende avvik:
- Kontrollerte ikke alarm på anlegget systematisk minst en gang pr uke
- Journalførte ikke kontroll av alarm.

Risikovurderinger
Forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen § 5e:
e) kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, og utarbeide
tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene,
Akvakulturdriftforskriften § 5, 3
ledd:
Driften skal være helsemessig og
fiskevelferdsmessig forsvarlig.

Formålet med kravpunket var å
undersøke om anleggene følger
opp om helseproblem og
dødelighet kan ha sammenheng
med vannkvalitet. Videre ble det
undersøkt hvilke tiltak anleggene
treffer for å utbedre situasjonen.
Det ble undersøkt hvordan
anleggene lærer og hvordan de
forbedrer
internkontrollstyringshjulet sitt og
hvilke risikovurderinger de har av
vannet sitt.

Biofilter Foto: Mattilsynet

Dette var kravpunket der det ble
funnet flest avvik. 29 anlegg fikk
pålegg og 3 fikk påpeking av plikt.

Anleggene som fikk pålegg hadde følgende avvik:
- Manglet eller hadde mangelfulle risikovurderinger på vannkvalitet og
vannutfordringer.
- Manglet risikovurderinger av spesifikke sykdommer.
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-

Manglet risikovurdering av desinfeksjonsanlegget.
Manglet risikovurdering av metabolske avfallsstoffer.
Manglet risikovurdering for inntak av sjøvann.
Hadde et mangelfullt IK-system.
Manglet mål for akseptabel dødelighet fra innlegg til ferdig produsert smolt.

Anlegg som fikk påpeking av plikt hadde følgende avvik:
- Uttak av vannprøver var ikke tilpasset produksjonen gjennom året.
- Farevurderingene knyttet til vannkvalitet og vannmengde var generelle og
lite lokalitetsspesifikke.
- Risikovurderingene var utdatert.

Kapittel 5:
5.1.

Vurdering av resultater

Etterlever settefiskanleggene kravene i regelverket?

Anlegg med og uten avvik.
47 av 108 anlegg fulgte alle kravene som ble undersøkt ved inspeksjonene (fig. 3
og 4). Det ble ikke avdekket alvorlige avvik i anleggene i tilsynskampanjen. Figur 3
viser forskjell mellom regionene på andel anlegg med og uten avvik. Det var størst
andel anlegg med avvik i Troms og Finnmark. Andel anlegg med avvik i Nordland
(59 %), Trøndelag og Møre og Romsdal (47 %), Hordaland og Sogn og Fjordane
(54 %) og Rogaland og Agder (60 %) var mer sammenfallende (fig. 4). Det er
vanskelig å konkludere med årsaken til denne forskjellen for det er mange faktorer
som kan virke inn her.

Høstsmolt. Foto: Torild Lohne
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Når det gjelder antall avvik per anlegg, så er det gode resultater. 47 anlegg hadde
ingen avvik. 29 anlegg fikk avvik på et kravpunkt, 12 anlegg fikk avvik på to
kravpunkt, 9 anlegg fikk avvik på tre kravpunkt, 10 anlegg fikk mer enn 3 avvik (fig.
5).
Resultatet fra tilsynskampanjen viser at settefiskanleggene i stor grad etterlever
regelverket på området vannkvalitet og vannbehandling. Vi er godt fornøyd med
resultatene.

Hvordan står det til med vannkvaliteten i anlegg med resirkulering?
Vitenskapskomiteen konkluderte i sin rapport av 10.01.12 (Risk assessment of
resirculation systems in salmonid hatcheries) at resirkuleringsanlegg som drives
på en god og forsvarlig måte kan gi bedre vannkvalitet og fiskehelse enn mange
gjennomstrømningsanlegg. Resultatene fra tilsynskampanjen viser at
vannkvaliteten i resirkuleringsanlegg er i tråd med regelverket. Det ble avdekket
flest andel avvik i kombinasjonsanleggene, der 11 av 12 anlegg fikk avvik (fig. 3).
Dette kan tyde på at det er utfordrende å produsere fisk i anlegg som driver med to
forskjellige vannbehandlingsmetoder, men på grunn av lite tallmateriale skal vi
være forsiktig med å konkludere.

Hvor fant vi avvikene?
I figur 6 ser man at regelverksetterlevelsen på mange av kravpunktene er god.
Avvikene fordelte seg relativt jevnt på de 16 kravpunktene. På de fleste av
kravpunktene var regelverksetterlevelsen svært bra, med få anlegg der det ble
funnet avvik. Det tyder på at de fleste settefiskanlegg har vannkvalitet og
vannbehandling i tråd med regelverket.
Kravpunktene som skilte seg ut med antall avvik var risikovurderinger (32 anlegg
med avvik), systematiske målinger
(15 anlegg med avvik), metabolske
avfallsstoffer (13 anlegg med avvik)
og desinfeksjon (12 anlegg med
avvik) (fig. 6).
Det ble funnet flest avvik på
kravpunktet om risikovurderinger.
Risikovurderinger av mulige farer
skal være en del av anleggenes
internkontrollsystem.
Risikovurderingene skal være
tilpasset det enkelte anleggets
produksjon, de skal være basert på
historiske data, og de skal til enhver
tid være oppdaterte. Videre skal
Foto: Mattilsynet
risikovurderingene ta høyde for
potensielt uønskede velferds- og
helsemessige situasjoner hos fisken. Det vil si at oppdretter skal følge opp om
helseproblem eller dødelighet i anlegget kan skyldes vannkvalitet.
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Avvikene som ble registrert på krav om systematiske målinger og metabolske
avfallsstoffer dreide seg om mangelfulle eller manglende målinger. Dette går også
igjen som mangler i anleggets internkontroll og rutiner.
Avvikene på desinfeksjonskravet
var hos de fleste mangelfulle
rutiner, og mangelfulle interne
prosedyrer for å ha kontroll på at
desinfeksjonsanlegget fungerer slik
det skal. Rutiner for oppfølging av
prøveresultat, tiltak ved svikt og
interne prosedyrer for vedlikehold
og testing av anlegg, skal gå frem
av anleggets internkontrollsystem.
Desinfeksjonsanlegget skal også
være risikovurdert.
Anleggenes internkontrollsystem og Foto: Mattilsynet
risikovurderinger skal være levende
og i stadig forbedring. Det er krav i regelverket til at oppdretter skal jobbe
systematisk og kontinuerlig med å forbedre driften, helse og velferd for fisken. De
fire kravpunktene der det ble funnet flest avvik kan knyttes opp til mangler i
internkontrollsystemet. Resultatene fra tilsynskampanjen tyder på at det er en del
anlegg som har en jobb å gjøre for å få internkontrollarbeidet og risikovurderingene
til å bli en del av anleggets daglige drift.

5.2.

Driftvannsarkiv og tetthetsgrense

Driftvannsarkiv sikrer anleggene kunnskap om eget råvann, og dets årlige
variasjoner. Et driftvannsarkiv kan være med på å oppklare dødelighetsepisoder,
og det kan brukes for å planlegge driften i anlegget med hensyn til
vannproblematikk under produksjonen. Analyseresultatene fra disse prøvene kan
danne et viktig grunnlag for anleggets risikovurderinger. Litt under halvparten av
de inspiserte anleggene hadde driftvannsarkiv for råvannet sitt. Dette synes vi er
bra sett i lys av at det ikke er et direkte krav om dette i regelverket.
Tetthet har betydning for vannkvalitet og fiskevelferd. Det er i regelverket krav om
at tettheten i settefiskanlegg skal være forsvarlig og tilpasset vannkvalitet, fiskens
atferdsmessige og fysiologiske behov, helsestatus, driftsform og fôringsteknologi.
Hva som er akseptabel tetthet i det enkelte anlegg er avhengig av de miljøforhold
som fisken tilbys med tanke på velferd og vannkvalitet. Tettheten i karene skal
være slik at det ikke oppstår skadevirkninger eller velferdsproblemer, og at god
vannkvalitet opprettholdes. Produksjonsplanleggingen må ta høyde for de
problemer som kan oppstå, slik at det er tilstrekkelig vannkapasitet også ved
maksimal belastning (høyt individantall og stort oksygenbehov).
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Det ble i kampanjen undersøkt om anleggene hadde definert egne grenseverdier
for tetthet. 74 av 108 anlegg hadde selv definert øvre grense for tetthet. Resultatet
viser også at det er stor variasjon i hvilke tetthetsgrense de forskjellige anleggene
har. Dette er ikke uventet da anleggene varierer stort i utforming og
produksjonsvolum. Vi er fornøyd med dette resultatet. Men vi mener at alle anlegg,
i sitt internkontrollsystem, bør ha fastsatt en øvre grenseverdi for tetthet. Videre
bør det i internkontrollsystemet fremgå hvilke tiltak anlegget har for å holde
produksjonen under øvre tetthetsgrense. Anleggene skal også kunne vise til hvilke
tiltak de vil iverksette ved produksjoner på høyere tetthet enn de har planlagt for.

Råvannskilde. Foto: Torild Lohne

5.3.

Antall anlegg inspisert og fordeling av type anlegg
inspisert.

Prosjektgruppen hadde som målsetning at halvparten av landets
gjennomstrømningsanlegg, og alle anlegg som brukte resirkuleringsteknologi
skulle inspiseres under kampanjen. Totalt ble 87 av 163
gjennomstrømningsanlegg, og 21 av 25 anlegg med resirkulering inspisert (fig. 1).
Antall settefiskanlegg i Norge og produksjonsformen ved hvert anlegg er stadig i
endring, og antall anlegg totalt må derfor sees på som et omtrentlig tall.
Tilsynsmålsetningen med gjennomstrømningsanlegg ble nådd. Ikke alle anlegg
med resirkulering ble inspisert, men totalt sett er måloppnåelsen god også her.
De fleste anlegg med resirkuleringsteknologi ligger i Trøndelag og Møre og
Romsdal (fig. 2). Hovedtyngden av gjennomstrømningsanlegg ligger i Hordaland
og Sogn og Fjordane og Trøndelag og Møre og Romsdal (fig 2). Dette er nyttig
informasjon for Mattilsynet når vi skal følge opp settefiskanlegg på en
kunnskapsmessig god og effektiv måte. Hvor anleggene ligger og hvilke
produksjonsform anlegget har, bør danne grunnlag for hvordan Mattilsynet
organiserer tilsynene i disse anleggene.
28

5.4.

Virkemiddelbruk

Det ble totalt avdekket 127 avvik under tilsynene. Av 127 avvik ble 92 fulgt opp
med pålegg, og 35 ble fulgt opp med påpeking av plikt. Under kampanjen ble
pålegg brukt i større grad enn påpeking av plikt (fig. 7). Pålegg ble brukt i størst
grad som virkemiddel i Buskerud,
Vestfold og Telemark, Hordaland, og
Troms og Finnmark (fig. 8). Buskerud,
Vestfold og Telemark hadde kun et
avvik, og får dermed 100 % pålegg. I
Hordaland, Troms og Finnmark ble
henholdsvis 94 % og 86 % av avvikene
fulgt opp med pålegg (fig. 8). I Nordland
og Trøndelag og Møre og Romsdal ble
henholdsvis 61 % og 60 % av avvikene
fulgt opp med pålegg (fig. 8). Rogaland
og Agder fulgte opp flere avvik med
påpeking av plikt enn med pålegg (fig. 7
og 8). Hedmark og Oppland får 100 %
bruk av påpeking av plikt ettersom det
ene avviket som ble funnet i regionen
ble fulgt opp med dette virkemiddelet
(fig. 8). Det fremgår av disse resultatene
at det er forskjeller mellom regionene på
hvor mye påpeking av plikt brukes som
virkemiddel.
Foto: Mattilsynet

5.5.

Enhetlig tilsyn

Figur 9 viser antall påpeking av plikt og pålegg fordelt på kravpunkt. Påpeking av
plikt har blitt brukt mest på krav om råvannsparametere og metabolske
avfallsstoffer.
Ved sammenligning av type avvik på kravpunktene og valg av virkemiddel, ser det
ut til at samme type virkemiddel er brukt på samme type avvik. Unntaket er
kravpunktene om systematiske målinger, metabolske avfallsstoffer og kontroll av
alarm. På disse kravene har samme avvik blitt fulgt opp med forskjellig
virkemiddelbruk (se oversikt over avvik og virkemiddel på disse kravpunktene side
19,20, 23 og 25). Avviket på systematiske målinger og metabolske avfallsstoffer
ble i noen tilfeller fulgt opp med pålegg om utbedring av risikovurderinger. Totalt
sett ser det ut som at tilsynet under kampanjen har vært enhetlig, og det kan se ut
som at avvik har blitt fulgt opp med virkemiddelbruk i tråd med Mattilsynets
virkemiddelveileder.
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5.6.

Videreutvikling og styrking av kompetanse.

Prosjektgruppen har fått tilbakemeldinger fra flere inspektører om at SKUT-kurs,
opplæringssamlinger og tilsynskampanje
har lært dem mye, og at dette har gjort
dem tryggere og mer kompetent til å føre
tilsyn med vannkvalitet og
vannbehandling i settefiskanlegg.
Prosjektet har gitt inspektørene et
kontaktnettverk på tvers av region- og
distriktsgrenser. Dette er nyttig i det
daglige arbeidet til den enkelte
medarbeider. Det gjør inspektørene
tryggere i jobben sin, gir økt trivsel, og det
kan føre til et mer enhetlig tilsyn.
Økning i tilsynskompetanse kan ikke
tallfestes i dette prosjektet, men det er
prosjektgruppens inntrykk at
gjennomføring av prosjektet har vært med
på å bedre kompetansen hos
inspektørene.

Foto: Mattilsynet

Kapittel 6:

Konklusjon

Tilsynskampanjen avdekket god regelverksetterlevelse på området vannkvalitet og
vannbehandling, og det ble ikke funnet alvorlige avvik i anleggene. Regelverket er
lagt opp slik at det er settefiskanleggene som er ansvarlig for å følge regelverkets
bestemmelser. Det er anleggenes ansvar å ha forsvarlig drift og hensiktsmessige
løsninger for å ivareta fiskehelse og -velferd. Regelverket gir virksomhetene stor
frihet til å finne løsninger som fører til god helse og velferd hos fisken.
Oppdretterne har også ansvar for å dokumentere hvilke egne valg og rutiner de
har for å sikre at regelverket følges. En av hovedårsakene til svinn i sjø er
settefiskrelatert, og smoltkvalitet er en viktig årsak til dette svinnet (jf Mattilsynets
rapport «Tap av laksefisk i sjø»). Resultatene fra settefiskprosjektet tyder på at
risikovurderinger og internkontrollsystem i den daglige driften kan forbedres.
Internkontroll er et evighetsarbeid som aldri tar slutt. Det skal brukes aktivt, og
være en naturlig del av anleggets daglige drift. Økt innsats hos
settefiskprodusentene på internkontroll, farekartlegging, risikovurderinger og tiltak
vil etter vårt syn kunne bidra til bedre smoltkvalitet, færre produksjonslidelser og
velferdsutfordringer. Dette kan være med på å redusere settefiskrelatert svinn i
oppdrettsnæringen.
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Vedlegg: Liste over inspiserte settefiskanlegg.
Oversikt over hvilke settefiskanlegg som ble inspisert under kampanjen.
.
Settefiskanlegg

Firma

11426 - STORELVA I BERG

Akvafarm AS

13946 - SØRFJORDEN

Akvafarm AS

10082 - TRESSVATN

ASK DAMBRUK AS

11325 - FOLDVIK

ASTAFJORD SMOLT AS

13843 - BARLINDBOTN

BARLINDBOTN SETTEFISK AS

13183 - SAGLIFOSSEN

BINDALSSMOLT AS

12172 - BJØLVEFOSSEN

BJØLVE BRUK AS

10145 - UTLEBØEN

Bolstad Bruk AS

13149 - BRAKEDAL

BRAKEDAL SETTEFISK AS

13637 - TROVÅG

BREMNES SEASHORE AS

11589 - GJÆRAVÅGEN

BREMNES SEASHORE AS

10484 - HOPEN

CERMAQ NORWAY AS

13935 - HOLMVÅG

CERMAQ NORWAY AS

12103 - DRAGEIDE

DRAGEID LAKS AS

11565 - DÅFJORDEN

DÅFJORDEN KLEKKERI AS

13940 - NYKSUND

ELVENESSTRAND EIENDOM AS

13943 - ELVENESSTRAND

ELVENESSTRAND SMOLT AS

10741 - STORELVA

ELVEVOLL SETTEFISK AS

10231 - STORVIK

ERTVAAG SETTEFISK AS

13152 - BOTNANE

FIRDA SETTEFISK AS

13713 - NORDDAL

FIRDA SETTEFISK AS AVD FLORØ

10123 - FISTER

FISTER SMOLT AS

10060 - FJON

FJON BRUK AS

18355 - TAFJORD

FJORDLAKS AQUA AS

11335 - HELLAREN

FJORDSMOLT AS

10496 - FRAMNES

FRAMNESSMOLT AS

13819 - KLYBBATÅRNET

FRØFISK AS

10665 - ADAMSELV

GRIEG SEAFOOD FINNMARK AS

11453 - TROSNAVÅG

GRIEG SEAFOOD ROGALAND AS

12964 - HOGNALAND

GRIEG SEAFOOD ROGALAND AS

10948 - GRYTÅGA

GRYTÅGA SETTEFISK AS

13156 - TØRVIKVATNET

HARDINGSMOLT AS

33977 - FASLE

HENRIK HAADEM

13672 - HJELVIK

HJELVIK SETTEFISK A/S

12219 - ÅRENESET

HYEN FISK AS

10574 - STORBUKT

JØKELSMOLT AS

12041 - EIDESTØ

K J EIDE FISKEOPPDRETT AS

13128 - SNIPPEN

KLAUS FRIEDRICH GANSER

12217 - DALE

KRAFT LAKS AS

13140 - FRIARFJORDEN

LAKSEFJORD AS
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Settefiskanlegg

Firma

12898 - HØNSVIKGULEN

LERØY AAKVIK

13964 - BELSVIK

LERØY MIDT AS

13179 - LENSVIK

LERØY MIDT AS

12686 - KVERNVIKVATNET

LERØY MIDT AS

12649 - NUNFJORD

LERØY MIDT AS

11961 - TAUVÅGEN

LERØY VEST AS

13653 - BJØRSVIK

LERØY VEST AS

11894 - EIANE

LERØY VEST AS

12131 - SAGEN

LERØY VEST AS

12079 - LJONESVÅGEN

LJONES FISK AS

11313 - HUSTADSTRANDA

LØDINGEN FISK AS

13157 - HERAND

MARINE HARVEST NORWAY AS

12032 - ØYERHAMN

MARINE HARVEST NORWAY AS

13482 - KVINGE S

MARINE HARVEST NORWAY AS

12315 - FLØ

MARINE HARVEST NORWAY AS

12214 - DRAVLAUS

MARINE HARVEST NORWAY AS

12278 - STANDAL Y

MARINE HARVEST NORWAY AS

13584 - TOSBOTN

MARINE HARVEST NORWAY AS

13486 - HAUKÅ

MARINE HARVEST NORWAY AS

13178 - NERNESSET

MARINE HARVEST NORWAY AS

12737 - MOLDTUA

MARINE HARVEST NORWAY AS

10581 - AGDER SMOLT

MARINE HARVEST NORWAY AS

13180 - SALSBRUKET

MARINE HARVEST NORWAY AS

12165 - HERMANSVERK

MARINE HARVEST NORWAY AS

13188 - GLOMFJORD I

MARINE HARVEST NORWAY AS

11127 - GLOMFJORD III

MARINE HARVEST NORWAY AS

24016 - GLOMFJORD II

MARINE HARVEST NORWAY AS

13166 - HJELSET

MØRE SETTEFISK AS

12422 - LAKSÅVATNET

MÅSØVAL SETTEFISK AS

13740 - SALTBUODDEN

NAMDAL SETTEFISK AS

11682 - NESFOSSEN

NESFOSSEN SMOLT AS

11954 - IMS II

NINA FORSKNINGSSTASJON

12917 - SJØLSENG

NOFIMA AS AVD SUNNDALSØRA

26375 - ÅMØYA

NORDLAND AKVA AS

12177 - SØREBØ

OSLAND SETTEFISK AS

29796 - NEPTUNBRUKET

POLAR SEAFOOD AS

11064 - MO INDUSTRIPARK

RANFJORD FISKEPRODUKTER AS

11067 - MO INDUSTRIPARK

RANFJORD FISKEPRODUKTER AS

10191 - VESTREFJORDEN

RAUMA EIK AS

13671 - SÆTRE

RAUMA SÆTRE AS

13881 - FERISFJORDEN

RØN GARD DA

12460 - SAGOSEN

SAGAFISK AS

11430 - ROTVIK

SALANGFISK AS

10076 - RYDLANDSVÅG

SALAR BRUK AS
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Settefiskanlegg

Firma

12639 - SÆTRAN
12719 - LONET I
NAUSTBUKTA

SALMAR SETTEFISK AS

13811 - BREIVIKA

SALTEN SMOLT AS

11263 - STEPPAN

SALTEN SMOLT AS

10170 - SANDE

SANDE SETTEFISK AS

11220 - MØLNARODDEN

SILVER SEED AS

11264 - TROLLBUKTA

SISOMAR AS

11493 - KJÆRELVA

SJØTROLL HAVBRUK AS

13192 - SKARDALEN

SKARDALEN SETTEFISK AS

11213 - NUSFJORD

SMOLTEN AS

15315 - MASTERMOVIKA II
10221 - AUNVÅGEN

SMOLTEN AS
SMØLA KLEKKERI OG
SETJEFISKANLEGG AS

12889 - TVEEKREM

STRAUMSNES SETTEFISK AS

11648 - STRØMSNES

STRØMSNES AKVAKULTUR AS

29316 - SUNDSFJORD

SUNDSFJORD SMOLT AS

11810 - MARØYSUNDET II

SVANØY HAVBRUK AS

12961 - KJØLEBRØNN

SØRSMOLT AS

11333 - GJØVIK

TROMS STAMFISKSTASJON AS

16796 - LØVØYA

TYDALFISK AS

12269 - URKE

URKE FISKEOPPDRETT AS

12428 - TVERRVÅGEN

VIKAN SETTEFISK AS

12410 - HUNDVATNET

VIKAN SETTEFISK AS

12325 - MOLTUSTRANDA

VILLA SMOLT AS

10385 - HOPLA

ÅSEN SETTEFISK AS

SALMONOR SETTEFISK AS
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