
Sykdom og massedød av fisk
Oppgaver Kontakt info Ansvarlig Utført 

(dato/tidspunkt) 
Ansvarlig ved videre oppfølging Utført 

(dato/tidspunkt) 
Kommentarer til rapport Ekstra informasjon

1 Sett beredskap (se beredskapsoversikt)
2 Fordel følgende oppgaver:

2.1

Varsle 3 linje - Informer om situasjon, potensielle 
konsekvenser og vurder i samråd med 3 linje behov for å 
kalle inn ekstra mannskap. All kontakt fra media 
henvises til 3. linje

 se oversikt over 3 linje beredskapsteam i EQS

2.2 Kontakt intern Fiskehelsetjeneste; Lisbeth Martinsen       41 21 06 01
Intern Fiskehelseoppretter kontakt med ekstern fiskehelse ved 
behov: Marin Helse: 48 18 67 67

2.3 Kontakt forsikringsselskap (Gjensidige) 91 50 31 00 Meld inn hendelse

2.4
Kontakt Mattilsynet og informer om: 1. mulig årsak, 2. ca 
mengde fisk, 3. søknad om tillatelse til destruksjon av fisk 
hvis det er behov for det

22 40 00 00

2.5 Kontakt Fiskeridirektoratet Døgnåpen telefon 55 23 83 36 Meld fra om hendelse

2.6 Kontakt ensilasjeselskap 

Scanbio:             56 
17 73 00,   

AkvaRen:            47 
47 46 19

Avtale med Scanbio:
Ved dødelighet utover normalt nivå skal Scanbio hente kat 2 med 
høyere frekvens. Ved dødelighet utover det volum som kan 
håndteres av lokalitet, skal Scanbio stille Akvatrans til rådighet til å 
fjerne dødfisk fra merd. Dersom det er behov for å destruere 
levende fisk kan dette utføres med fartøyet Biotrans som er utstyr 
med elektrisk bedøvelse for fisk.                                           Akvatrans er 
normalt aldri mer enn 24 timers seilingstid fra NRS sine lokaliteter

2.7 Kontakt servicebåt Finnmark (Frøy akvaressurs) 41 63 90 24

2.8 Kontakt servicebåt Troms

Frøy Nord:               
90 23 50 05,          

FDA:                    90 
76 43 22

2.9 Kontakt slakteri Finnmark (Lerøy Aurora)
 Tore Pedersen 

95437801 

Avtale med Lerøy Aurora (LA) dersom det oppstår situasjoner som 
krever sanitærslakting: LA vil så langt det er praktisk mulig prioritere 
å avsette slaktekapasitet til NRS. Sanitærslakting utløses ved at det 
foreligger et offentlig pålegg til NRS om utslakting

2.10 Kontakt slakteri Troms (Wilsgård)
Fredd Wilsgård 

90573554

Avtale med Wilsgård (WF) dersom det oppstår situasjoner som 
krever sanitærslakting: WF vil så langt det er praktisk mulig 
prioritere å avsette slaktekapasitet til NRS. Sanitærslakting utløses 
ved at det foreligger et offentlig pålegg til NRS om utslakting

2.11
Kontakt Salgsavdeling ved nødslakt. Markedsmuligheter 
skal vurderes ved nødslakt

Stein Martinsen:       
90 02 61 35

Ved 

2.12

For TROMS: Varsle Regional beredskapsplan ved økt 
risiko for dødelighet hos fisk på grunn av endringer i 
marine miljøet eller forøket dødelighet på fisk som kan 
skyldes det marine miljø. Varsel skal inneholde følgende 
informasjon: Årsaken til varsling (økt risiko/faktisk 
dødelighet), lokalitet involvert og kontaktperson for 
ytterliger informasjon

Sekreteriat:        48 
04 38 15     

Mail: b1227a37.kupa.no@emea.teams.ms                                                                                                           
Eksempler på forhold som kan tyde på økt risiko: 
• Unormal adferd hos fisken i perioder med sterk algeoppblomstring 
•Store forekomster av maneter  
•Informasjon om høy, plutselig innsettende dødelighet i anlegg i 
naboregioner.  

2.13
Varsel andre relevante parter (naboanlegg, leverandører 
som brønnbåt, eventuelt andre)

Troms: Lift-up med aggregat i beredskap i Botnhamn

2.14 Mobiliser om nødvendig interne ressurser

2.15
Samle inn og loggfør informasjon fra de som er involvert 1 
linje og 2 linje for å fylle dokumentasjonskrav

2.16 Registrer hendelse i EQS
2.17 Opprett rapport om hendelse i EQS
2.18 Sørg for oppfølging og støtte til 1 linje
3.0 Eventuelt andre oppfølgingspunkter


