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Alle anlegg skal ha biosikkerhetsplan 

• Hvordan kan smitte
➢komme  inn i anlegget, 
➢spre seg i anlegget og 
➢overføres fra anlegget

Planen skal ta hensyn til særtrekkene ved anlegget og fastslå hvilke 
tiltak som vil redusere de biosikkerhetsrisikoene som er identifisert.

Det skal være en navngitt ansvarlig for biosikkerhet på hvert anlegg.

Dokumentert og faglig vurdert plan



Detaljerte krav 
Skal minst inneholde

Sluser inn 
Verifisering

renhold
transportmidler

Delt utstyr Besøkende 
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Håndtering av 

dødfisk
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desinfeksjon 
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Andre aktuelle vurderinger

• Helsestatus i området
• Avstand til andre anlegg, vassdrag, slakterier etc
• Vannkilde og vannbehandling
• Avløp
• Helsestatus på fisk som tas inn i anlegget
• Flytting av fisk
• Vaksinering
• Trafikk til og fra anlegget
• Helseovervåking

• Mer her: Aquatic Code Online Access - OIE - World Organisation for Animal Health

Ut fra risikovurdering på hvert anlegg

https://www.oie.int/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/aquatic-code-online-access/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_biosecu_estab_aqua.htm


Er det krav om brakklegging av biofilter? 

Foto: Reidun Lilleholt Kraugerud ©Nofima



Klare råd fra 
Færøyene 
Norsk fiskeoppdrett  nr 9 -
2022

• « Dette understreker betydningen av 
klassiske biosikkerhetsrutiner, som 
sanering av anlegg mellom innsett og å 
holde årsklasser adskilt. 

• Disse enkle prinsipper anses som helt 
nødvendige for bærekraftig produksjon 
av fjørfe og svin, og bør  etter vår 
mening også bli en selvfølge i 
laksenæringen.» 



Aeromonas veronii
på laks i RAS anlegg
Øyvind Salvesen, Elsa Sophia Coehlho Luis, 
Marianne Kraugerud

NVT, 6,2022, 397-399

• 10% dødelighet I løpet av 4 uker I RAS 
avdeling

• Ikke påvist i 
gjennomstrømmingsavdeling

• Råvann unormalt  varmt og partikkelrikt. 
Effekt av UV desinfeksjon usikker

• Vask og desinfeksjon etter tømming av 
avdeling

• Økt dødelighet også på nytt innsett

• Biofilter tatt ned, avdeling vasket, 
desinfisert og brakklagt. 

Foto: Øyvind Salvesen



Praktiske erfaringer brakklegging i  RAS 
anlegg

• Adskilte avdelinger er ikke alltid adskilt

• Vaksinasjon- og sorteringsutstyr vanskelig tilgjengelige for renhold. (og brukes ofte av ulike avdelinger) 
Kan ha materialer som ikke tåler vanlig desinfeksjonsmidler

• Rør og pumper kan måtte demonteres 

• Gjennomføring av vask og desinfeksjon og tørrlegging viktigere enn tid for evt brakklegging

• Det er i noen tilfeller valgt å bytte ut substrat i biofilter.

• Behov for brakklegging kan utløse behov for bytte av utstyr og betydelige bygningsmessige 
utbedringer

• Har tatt opptil 4-6 måneder

ILA, poxvirus, furunkulose, IPN



Planlegg for brakklegging 
og avdelingsvis produksjon


