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Kravpunktmal – Hendelser med negativ betydning for fiskevelferd
Aktuelt regelverk
Matloven
Dyrevelferdsloven,
Akvakulturdriftsforskriften
IK Akva
Sykdoms- og omsetningsforskriften
Malen kan brukes fra en hendelse eller situasjon blir kjent for Mattilsynet (for eks., melding fra
oppdretteren, fiskehelsetjenester, via skjematjenester eller månedlig biomasserapport ol.) til saken
avsluttes.
Enkelte kravpunkt er mest aktuelle ved inspeksjon, mens andre er mest aktuelle ved gjennomgang
av innsendt eller innhentet dokumentasjon. Bruk derfor kravpunktene som passer.
Det vi har sett, observert og blitt fortalt på inspeksjonen skal dokumenteres i feltskjema.
I feltskjema bør det også oppgis hvilke opplysninger/dokumentasjon en har bedt om å få ettersendt.

Kravpunkt

Regelverk

Varslingsplikt

Akvakulturdriftsforskriften §
14 Varslingsplikt

Utdyping KP

Mattilsynet skal varsles
umiddelbart ved:
uavklart forøket dødelighet
grunn til mistanke om listeført
sykdom
andre forhold som har
medført alvorlige
velferdsmessige
konsekvenser for fisken,
herunder om sykdom, skade
eller svikt.

Utdyping i mal
Veileder kapittel 3

Observasjon

Ok

Risikobasert helsekontroll

Akvakulturdriftsforskriften §
13, Risikobasert
helsekontroll

Håndtering av fisk

Akvakulturdriftsforskriften §
28 Håndtering og stell

Helsekontroll skal
gjennomføres uten unødig
opphold ved all forøka
dødelighet som åpenbart ikke
er forårsaket av sykdom.
Helsesituasjonen i hele
anlegget skal vurderes.
Det skal tas ut prøver og
foretas undersøkelser for å
fastslå årsaken til den
forøkede dødeligheten.
Dersom dødeligheten ikke går
ned skal ny helsekontroll
gjennomføres innen 14 dager.
Dette kan unnlates dersom
årsaksforholdet er entydig og
avklart.
Fisk skal holdes i et miljø som
gir god velferd ut fra sitt
behov og beskyttes mot mulig
skade og unødig påkjenning.
All håndtering skal skje på en
skånsom måte slik at fisken
ikke blir påført skade eller
unødvendig påkjenninger.
Under trenging skal
oksygennivået kontrolleres
ved bruk av egnet måleutstyr.
Trenging som varer i mindre
enn 30 minutter ved
vanntemperatur lavere enn 6
°C er unntatt fra kravet om
oksygenmåling.
Rensefisk skal sortere ut før
belastende operasjoner.
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Veileder kapittel 5

Veileder kapittel 8

Vannkvalitet og overvåking

Akvakulturdriftsforskriften §
22 Vannkvalitet og
overvåking

Vannkvaliteten og
vekselvirkningene mellom
ulike vannparametere skal
overvåkes basert på risikoen
for dårlig fiskevelferd.
Oksygenmetning, temperatur
og andre vannparametere
som kan ha vesentlig
betydning for fiskens velferd,
skal måles systematisk.

Veileder kapittel 10

Opptak og håndtering av
dødfisk

Akvakulturdriftsforskriften §
16 Slakting og håndtering
av døde akvakulturdyr

Dødfisk skal tas ut daglig
Dødfisk skal fjernes før
transport
Dødfisk skal kvernes og
ensileres til pH under 4
omgående
Dødfisk skal lagres i lukka
behold med stor nok
kapasitet.
Dødfisk skal tas ut før lasting
til transport.

Veileder kapittel 6

Avslutting av produksjon

Dyrevelferdsloven § 24 b.

Dyr skal beskyttes mot
skade, sykdom, parasitter og
andre farer. Syke og skadde
dyr skal gis forsvarlig
behandling og avlives om
nødvendig.

Veileder kapittel 11

Side 3 av 4

Utsett av fisk

Akvakulturdriftsforskriften §
26. Utsett av fisk

Fisken skal være klinisk
frisk

Omsetnings- og
sykdomsforskriften for
akvatiske dyr § 11

Behandling av fisk

Dyrevelferdsloven § 9

Leverandør og mottaker av
fisk som settes ut skal sørge
for at fisken av en størrelse
og kondisjon slik at utsetting
ikke fører til unødige
påkjenninger og belastninger.
Mottaker av fisk skal
tilrettelegge for utsett av fisk,
og er ansvarlig for at
forholdene der fisken settes
ut er egnet til å gi fisken et
godt levemiljø.
Tilstrekkelig smoltifisering av
anadrom fisk som skal settes
ut i sjøvann, skal
dokumenteres gjennom
egnede tester, dersom det
finnes slike tester.

Fisk som settes ut skal
være klinisk frisk.
Fisk som settes ut skal
komme fra et anlegg uten
uavklart forøket dødelighet.
Dette gjelder både
listeførte og ikke listeførte
sykdommer.
Medisinsk og kirurgisk
behandling skal utføres på en
dyrevelferdsmessig forsvarlig
måte og ivareta dyrets
funksjonsevne og livskvalitet.
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Veileder kapittel 9

Veileder kapittel 7

