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Hensikt:  

 Å redusere risiko for smittespredning innefor eget anlegg, mellom anlegg og inn til eget 

anlegg. 

 

Trinn Gjennomføring Ansvarlig 

1 Trafikk inn til anlegget og anleggets lokaliteter 

 Trafikk inn til anlegget skal reduseres til et minimum og være 

godkjent av driftsleder. 

 Utstyr, båter mv som kommer til anlegget etter å ha vært på en 

annen lokalitet, eller som kan ha med smittefarlig materiale fra 

en annen lokalitet, må behandles som smittefarlig og 

desinfiseres ved mottak dersom det ikke kan dokumenteres at 

dette alt er utført (II.MA.6.14 Vask/desinfeksjonsskjema båt). 

 Det skal ikke fore gå trafikk til og fra lokaliteter som tilhører 

anlegg utenfor Lerøy Hydrotech uten tillatelse fra 

produksjonssjef. 

Driftsleder 

 

 

 

 

 

 

 

Produksjonssjef 

2 Trafikk mellom egen lokaliteter 

 Trafikk mellom lokaliteter (båter, utstyr, folk) skal reduseres til 

et minimum. 

 Alt utstyr som må flyttes fra en annen lokalitet skal gjøres rent 

og desinfiseres. Dersom anlegget er båndlagt pga. sykdom, eller 

ligger i en bekjempelses- eller observasjonssone, er det ikke 

tillatt å flytte utstyr uten innvilget dispensasjon fra Mattilsynet. 

 Ved utleie av folk fra en lokalitet til en annen, er det ikke tillatt 

å ta med eget verne- og bekledningsutstyr mellom lokalitetene. 

Driftsleder 

3 Besøkende / gjester 

 Besøkende skal være iført godkjent bekledning og 

sikkerhetsutstyr, og alle besøk skal være varslet til og godkjent 

av driftsleder. Dette gjelder også besøk utenom normal 

arbeidstid.  

 Minst 3 sett rene klær, støvler og vernesko skal være 

tilgjengelig for besøkende som ikke tilhører anlegget. 

 Besøkende til sjøanlegget eller fôrflåte skal alltid bruke 

anleggets eget utstyr, eller annet rent utstyr som ikke kan ha 

smitte med fra annet anlegg. Det skal alltid skiftes fottøy, 

brukes fotovertrekk eller desinfisere eget fottøy. 

 Skifte av klær og fottøy skal foregå på landbasen. 

 Besøk fra andre oppdrettsfirma skal alltid på forhånd avklares 

med produksjonssjef. Se trinn 2 i I.1.8 Prosedyre for oppfølging 

av kunder og mottak av besøkende. 

Operatør 
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Lerøy Hydrotech AS 

Trinn Gjennomføring Ansvarlig 

4 Vaske og desinfeksjonsmidler 

 Selskapet har avtale med leverandør av vaske – og 

desinfeksjonsmidler. Leverandør vil også ha en 

rådgivningsfunksjon når det gjelder hvilke midler som kan 

brukes /anbefales brukt ved de ulike arbeidsoperasjoner. 

 Det skal innehas oppdaterte HMS – og produktdatablad for 

alle kjemikalier i bruk ved anlegget, og bruk og dosering skal 

være i henhold til disse. 

 Ved desinfeksjon skal det alltid brukes verneutstyr i henhold 

til instruks i produktdatablad. 

 

Produksjonssjef 

 

 

 

 

 

 

Driftsleder 

5 Båter 

 Når båter forlates etter endt arbeidsdag skal de ryddes og 

rengjøres. En gang per uke skal båtene vaskes helt ned og 

desinfiseres. Dette dokumenteres i vedlikeholdskjema for 

båter (II.MA.7.10 Vedlikeholdskjema for båter og anlegg). 

 Båter og annet utstyr skal rengjøres og desinfiseres etter 

dødfiskhåndtering. 

Operatør 

6 Utstyr 

 Håver og annet utstyr som brukes ved behandling av fisk skal 

rengjøres daglig etter bruk. Desinfiseres ved behov. 

 På anlegget skal det være egen dødfiskhåv i tillegg til vanlig 

håv. 

 Det skal brukes egne håver på nøter med sykdomsutbrudd. 

 Fôringsutstyr og fôrsiloer, lysutstyr mv skal rengjøres og 

eventuelt desinfiseres ved behov, og alltid ved avslutning av 

en lokalitet / utsett. Dokumenteres i vaskelogg. 

Operatør 

7 Klær, sko etc. 

 Oljeklær, sko og støvler skal rengjøres hver dag. 

 Minst 3 sett rene klær, støvler og vernesko skal være 

tilgjengelig for arbeidsfolk som ikke tilhører anlegget. 

 Arbeidsfolk som ikke tilhører anlegget skal på sjøanlegget 

eller fôrflåte alltid bruke anleggets eget utstyr, eller annet rent 

utstyr som ikke kan ha smitte med fra annet anlegg. De skal 

alltid skifte fottøy, bruke fotovertrekk eller desinfisere eget 

fottøy. 

 Skifte av klær og fottøy skal foregå på landbasen. 

Operatør 

 

Driftsleder 

8 Registrering 

 Ved innkjøp og bruk av vaskemidler og desinfeksjonsmidler 

skal mengdene registreres i eget skjema. 

 Vask og desinfeksjon av utstyr utover den daglige 

rengjøringen / spylingen, skal også dokumenteres i samme 

skjema. 

Operatør 
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