
16.2 Beredskapsplan ved akutt sykdom og massedød  
 

1. Konstater åpenbar årsak og iverksett nødvendige tiltak  

Årsak til massedød skal søkes raskest mulig slik at ytterligere dødelighet avverges. Ved 
teknisk svikt iverksettes kriseløsninger (nødoksygenering, alternative pumper etc.), se 
sjekkliste i IK-sentral.  

2. Varsling av ledelse  

Driftskoordinator eller dennes stedfortreder skal varsles straks. Vedkommende har 
ansvar for kriseledelse og for å kalle inn nødvendig mannskap og varsle i linjen. 
Varslingsliste henger på kontor.  

3. Tilkall personell som kan bistå med feilsøking og feilretting Kontaktinformasjon til 
bistandspersonell kommer frem av telefonliste.  

4. Iverksett konsekvensreduserende tiltak  

Død og døende fisk skal så raskt som mulig fjernes fra kar og umiddelbart ensileres til 
pH under 4. Syk fisk og svimere skal tas ut av enheten, avlives og ensileres. Døende fisk 
skal avlives på en forsvarlig måte (ved slag mot hodet/overdose bedøvelsesmiddel). 
Overstiger dødeligheten kapasitet på dødfisktankene kontaktes mottaker av ensilasjen 
(før oppstart av anlegg vil det foreligge avtaler med godkjente mottakere av ensilasje).  

5. Varsle fiskehelsetjenesten  

Ved mistanke om sykdom tilkalles fiskehelsetjenesten for årsaksavklaring (før oppstart 
av anlegg vil det foreligge avtaler med kompetent fiskehelsetjeneste).  

6. Varsle Mattilsynet tlf: 22 40 00 00  

Mattilsynet skal varsles ved massedød og mistanke om listeført sykdom. Mattilsynet 
skal også varsles ved hendelser som har fått vesentlige konsekvenser for fisk eks. skade 
og påkjenning for større antall fisk som følge av særskilt hendelse. Mattilsynet kan også 
varsles elektronisk på: http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/varsle_oss/ 

7. Hindre videre spredning  

Ved mistanke om smittsom sykdom skal driftshygiene innskjerpes. Dersom 
sykdomsutbrudd kun omfatter en avdeling, skal denne røktes atskilt av utpekt 
personell. Særskilt arbeidsbekledning og skotøy skal benyttes, og det etableres en 
midlertidig smittesluse i tilknytning til avdelingen. Dør merkes med varsel-skilt: 
Mistanke om smittsom sykdom. Dersom kun enkeltkar er påvirket skal disse isoleres på 
egnet måte. Karene røktes til sist og det benyttes engangshansker. Desinfeksjonstiltak 
innskjerpes, personellflyt og aktivitetsnivå begrenses til et minimum. All uttransport av 
biologisk materiale stoppes inntil situasjonen er avklart.  

 

Referanser:  



FOR-2008-06-17-822 Forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften)  

FOR-2004-03-19-537 Forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen 
(IK-Akvakultur)   

 


