
«Overordnet plan for biosikkerhet, hva er det?»

Per Anton Sæther
Åkerblå AS

peranton.saether@akerbla.no
48186767

Risiko i landbasert oppdrett

mailto:peranton.saether@akerbla.no


Vi har gjort laksen til et «tamdyr»

Vi holder dyr i stort antall i ulike innhegninger:



= Biosikkerhet
Biosikkerhetstiltak må: 

• Være i forkant

• Være robuste nok til å demme opp for 
spredning av agens som vi (enda) ikke 
kan noe om

Summen av tiltak som
eliminerer eller minimerer 
introduksjon av smitte, hindrer 
etablering og spredning av 
smittestoffer samt tiltak for å 
bekjempe sykdom. 



«En vesentlig konsekvens av moderne 
industrielle dyreproduksjonssystemer, er 
at de tillater rask seleksjon av farligere
patogener».

FAO, 2017

Antall husdyr i viktige produsentland
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Et taktskifte for landbasert



Formål

Beskytte fisken gjennom hele 
produksjonen

Beskrive alle biosikkerhetsmessige
aspekter

Beskrive tiltak for å unngå negativ
påvirkning av annen akvakulturvirksomhet
i området

Beskrive tiltak for å unngå negativ
påvirkning av lakseførende vassdrag

Samle all informasjon knyttet til 
biosikkerhet i et dokument







Hvilke barrierer er 
planlagt for inntak av 

vann

Fin filtrering

UV

OZON

Membranteknologi



Mye kunnskap mangler

Overlevelse for viktige patogener i 
sjøvann og ferskvann

Effekt av ulike desinfeksjonsmidler

Gode modeller for spredning av 
patogener i våre fjordsystemer



Beliggenhet, Beliggenhet, Beliggenhet

Lokalisering av inntak og avløp betyr ofte
mer enn anleggets geografiske plassering
på land

Anlegg som bruker mye vann i 
produksjonen bør ligge lengre unna annen
akvakulturvirksomhet



Nærhet til andre allerede eksisterende 
akvakulturlokaliteter



Ofte kan samarbeid være en god 
løsning



Strømmodelleringer

Dokumentasjon av vannslektsskap

Eksisterende akvakulturlokaliteter
Lakseførende vassdrag
Oppvekstsområder for villfisk





Anleggsspesifikke
risikovurderinger

a. Risikoanalyse -Inntak av smittestoffer via 
ferskvannsinntak 

b. Risikoanalyse - Inntak av smittestoffer via 
sjøvannsinntak 

c. Risikoanalyse - Vertikal smitte av ILA  

d. Risikoanalyse – Vertikal smitte av BKD 

e. Risikoanalyse - Vertikal smitte PMCV 

f.  Risikoanalyse – Inntak av Yersinia Ruckeri

g. Risikoanalyse – Inntak av Branchiomonas cysticola

h. Risikoanalyse- Inntak av SGPV (Poxvirus) 

i. Risikoanalyse – Vertikal og horisontal smitte PRV 



Ikke bare smittsomme
sykdommer må risikovurderes

Hendelser

Produksjonslidelser

Forgiftninger



Beredskaps- og 
tiltaksplaner

a. Rømming

b. Vannstopp 

b.     Oksygensvikt 

c.     H2S 

d.     Syre/base forgiftning 

e.     HSS 

f.      Nefrokalsinose

g. Nitrogenovermetning

h. Alger og nematoder





Nytt dyrehelseregelverk i 2022

Norge har fått nytt regelverk om dyrehelse 
i form av elleve nye forskrifter. 

De trådte i kraft 28. april 2022. 

Samtidig ble en rekke gamle forskrifter på 
dyrehelseområdet opphevet eller endret.

Formål:

Bedre dyrehelse og færre sykdomsutbrudd

Det nye regelverket har som formål å 
bedre dyrehelsen og dermed redusere 
antallet sykdomsutbrudd.

Regelverket skal forebygge og bekjempe 
alvorlige dyresykdommer som kan 
overføres mellom dyr eller til mennesker. 
Videre skal det bidra til at handel med dyr 
og produkter av dyr kan fungere 
tilfredsstillende i EØS.



Nytt dyrehelseregelverk i 2022

 Dyrehelseforskriften

 Dyrehelseovervåkningsforskriften

 Dyresykdomsbekjempelsesforskriften

 Dyreimportforskriften

 Akvabiosikkerhetsforskriften



Akvabiosikkerhetsforskriften

• Kunngjort 28.April 2022

• Beskriver krav til biosikkerhet ved
godkjenning av akvakulturanlegg og
forflytninger av akvatiske dyr

• Alle godkjente akvakulturanlegg skal ha 
en biosikkerhetsplan

• Alle etableringssøknader skal inneholde
en plan for biosikkerhet



Oppdatert 
dyrehelseregelverk

Dette skal være en dokumentert og faglig
vurdert plan som beskriver hvordan smitte
kan komme inn I et akvakulturanlegg, spre
seg innad I anlegget og overføres til miljøet
og videre til andre akvakulturanlegg.

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



Akvabiosikkerhetsforskriften

Planen skal minst inneholde informasjon om
•Sluser inn og ut av anlegget, og rutiner for besøkende
•Skille mellom ulike avdelinger i anlegget dersom det er relevant
•Utstyr som deles mellom flere anlegg
•Hvordan dødfisk tas opp og håndteres
•Rutiner og utstyr for vask og desinfeksjon av utstyr
•Rutine for desinfeksjon av rogn.
•Hvordan transportørens dokumentasjon for vask og desinfeksjon verifiseres før lasting eller 
lossing av akvakulturdyr i anlegget.



Akvabiosikkerhetsforskriften
Ut fra risikobasering på det enkelte anlegg kan 
planen også inneholde informasjon om
•Helsestatus i området
•Koordinering av drift i området
•Avstand til andre anlegg, vassdrag, slakterier osv.
•Vannkilde og vannbehandling
•Avløp
•Helsestatus på fisk som tas inn i anlegget
•Flytting av fisk
•Vaksinering
•Trafikk til og fra anlegget
•Helseovervåking

Det stilles også krav til lokaler og utstyr:
•Det skal være mulig å opprettholde gode forhold 
for hold av akvakulturdyrene i anlegget
•Gode hygieniske forhold og mulig å gjennomføre 
helseovervåking
•Materialer som så langt det er mulig kan rengjøres 
og desinfiseres
•Egna tiltak mot predatorer som kan spre smitte
•Egnet utstyr til vask og desinfeksjon av lokaler, 
utstyr og transportmidler



1985: Furunkulose: Fra Skottland til Trøndelag. 1988: 32 anlegg, 1992: 550 anlegg 

1989: SAV3-PD:       Hordaland eneste fylke fra 1995 til 2002. Nå etablert i halve landet.

1990: ILA 80 påvisninger/utbrudd i 1990

1999: HSMB I utgangspunktet var kjerneområde i Møre- og Romsdal og Trøndelag 

2011: SAV2-PD:       Importert fra Skottland til Romsdal og Nordmøre i 2011

2018: Pasteurella Pasteurella på Vestlandet

2020: ILA ILA fikk et nytt oppsving med RAS-teknologi?

202x:  ABC Ny sykdom halverte norsk lakseproduksjon i region X…

José-Manuel Benitos

Det vil av erfaring dukke opp nye 
biosikkerhetsutfordringer

Luck is an accident that happens to the
competent

Albert M. Greenfield



“By failing to 
prepare, you are 
preparing to fail.”

Benjamin Franklin
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