Mattilsynet / Rensefiskkampanje 2018-2019

Vedlegg 1: Sjekkliste fangst av rensefisk
Formålet med kravpunktene er å sikre at fisker har kunnskap og rutiner og at fartøyet/utstyr er utrustet på en slik måte at fisken sikres god velferd

•
•
•

Forskrift om utøvelse av fisket i sjøen
Forskrift om krav til fartøy som skal fiske og føre fangsten levende
Dyrevelferdsloven

Kravpunkt

Regelverk

Utdyping i KP

Utdyping i mal

1.

Meldeplikt fartøy

§ 9 Krav til fartøy
som skal fiske og
føre fangsten
levende

Kun meldeplikt til Mattilsynet, ikke
godkjenning.

•

Sjekk at de er registrert i MATS

2.

Kompetanse

§ 86 FUFS, 2. ledd

Tilegnet nødvendig kompetanse før
fisket har tatt til.

•
•

3.

Skånsom
håndtering
rensefisk

§ 86 FUFS

Virksomheten skal drives forsvarlig
ut fra hensynet til fiskevelferd.

•

Kjenne til veiledere som finnes?
Kan forklare forskjellen på de
enkelte artene og deres behov?
Slippes fisken ut der den er fisket og
under vann? (Evt. best mulig ift
naturlig habitat dersom
mellomlagret).
Har de rutiner for å sikre skånsom
håndtering? (Håving med våthåv og
få av gangen).
Har de sorteringsbord med
sirkulerende vann? (fisken skal
holdes utenfor vann så kort som
mulig)

Generelt om fangst
av fisk som skal
holdes levende

•

•

Observasjon

OK
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Utforming av
kar/utstyr som
kommer i
kontakt med
fisken

§ 86 FUFS

Utdypende hjemling:

•

Generelt om fangst
av fisk som skal
holdes levende

FUFS § 91.Krav ved bruk av håv

•
•

5.

Avliving

§ 12 DVL

6.

Vannkvalitet

§ 92 FUFS

4.

7.

Sortering av fisk

§ 89 FUFS

Utdypende
hjemmel § 86

Fiskene fanges og holdes levende,
derfor gjelder dyrevelferdsloven

Transporten skal skje på en måte
som effektivt sikrer fiskens helse og
velferd, herunder skal det tas hensyn
til fisketetthet i føringsrommet og
fiskens behov for friskt og rent
sjøvann.

Fisk skal sorteres ut dersom den er
påført skader av en slik karakter eller
er i en slik allmenntilstand at fisken
antas ikke å ville overleve
Virksomheten skal drives forsvarlig
ut i fra hensynet til fiskevelferd. Det
bør skilles på art og størrelse i ulike
tanker for å unngå mobbing mellom
ulike arter og mellom ulike størrelser
av grønn/berggylt

•

•

•

•
•

Er det glatte overflater og ingen
spisse kanter?
Er det skjul i-/lokk på tankene?
Knuteløst lin og /-eller våthåv.

Blir fisk som antas ikke levedyktig
avlivet på forsvarlig måte? (Bedøves
med f. eks. slag først og bløgges
etterpå)
Har de rutiner for å sikre tilstrekkelig
vanngjennomstrømning og
vannkvalitet.
Trenger de back-up system i form av
reservepumpe eller mulighet for
oksygenering? (Avhengig av
transport og holdetid)
Sorteres fisken etter størrelse/ art?
Har de flere rom/perforerte
skillerister for å holde de ulike
leppefiskartene adskilt?

