RETNINGSLINJER TRAFIKK NORDMØRE SAV 3
Godkjent av Mattilsynet 16.11.2018
Kontrollområde SAV 3
• Rød: Bekjempelsessone (restriksjoner side 2). Nørholmen, Bremnesvaet, Brettingen
• Gul: Overvåkningssone (ingen restriksjoner)
Restriksjoner knyttet til trafikk gjelder bare bekjempelsessone

1. BRØNNBÅTER, SERVICEBÅTER
Generelt i bekjempelsessonen
1. Ev. behandlingsvann slippes ut i nærheten av lokaliteten før båten går derfra
2. Grovvask foregår for alle båter før en forlater lokalitet
a. Inkluderer spyling/vask med såpe for å fjerne alt av fiskerester og det meste av
biologisk materiale
3. Videre kan båten fullføre vask i fjorden eller ved kai innenfor overvåkingsområdet for
vask/desinfeksjon før ny lokalitet, ev. attest før den forlater sonen
i. Alternativ kai i nærområdet er Vikan
4. Ved krav om slipsetting kan dette skje utenfor sonen
5. Ballastvann skal aldri tas med ut av sonen
Krav til slipsetting og/eller karantene - lokalitet med smitte eller mistenkt SAV 3 (uansett sone)
1. Brønnbåt, avlusingslekter, og ensilasjebåt som tar opp dødfisk skal ha slip eller 2 døgns
karantene
2. Øvrige servicebåter som går fra lokalitet smittet/mistenkt smittet med SAV 3 (uansett sone)
skal ha slip eller 1 døgns karantene
Krav til slipsetting / karantene - bekjempelsessone, lokaliteter uten smitte eller mistenkt SAV 3
(Bremnesvaet, Brettingen)
1. Brønnbåt, avlusingslekter, og ensilasjebåt som tar opp dødfisk skal ha slip eller 1 døgns
karantene etter alle oppdrag i bekjempelsessone. Unntak: Dersom neste oppdrag er i
bekjempelsessone. Båten skal da følge kravet før båten forlater bekjempelsessonen.
2. Øvrige servicebåter som skal ut av bekjempelsessone: Slipsatt eller rengjort skrog ved hjelp
av andre metoder i løpet av de siste 4 uker
Krav om inspeksjon og attest
1. Alle båter med krav til slip/karantene
2. Alle båter som har gjennomført oppdrag som innebærer kontakt med not eller fisk i
bekjempelsessone, der neste oppdrag er på lokalitet utenfor bekjempelsessone
3. Inspeksjon kan unnlates etter skriftlig risikovurdering fra fiskehelspersonell
a. Gjelder spesielt båter som har drevet fortøyningsarbeid eller arbeid knyttet til
flåte/utstyr som ikke er i kontakt med merd eller ensilasje/dødfisksystem
Spesielle krav ved slakting
Anlegg i bekjempelsessone og mistenkte anlegg.
1. Transport av slaktefisk fra anlegg i bekjempelsessone skal skje lukket, fisken skal ikke settes i
ventemerd.
2. Dersom brønnbåten på neste oppdrag skal brukes til andre slakteoppdrag i kontrollområde,
er det tilstrekkelig at grundig vask og desinfeksjon gjennomføres og attesteres før ny tur.
Neste punkt (3) er da gjeldende når oppdrag i kontrollområde er fullført
3. Dersom brønnbåten skal benyttes utenfor kontrollområdet eller til håndtering av fisk i
kontrollområde på neste tur, skal slipsetting eller karantene 1 døgn med attestasjon
gjennomføres.
4. Dropping av transportvann avgjøres i hvert enkelt tilfelle. Hovedregelen er dropping på
lokaliteten vannet kommer fra.

Slaktefisk fra overvåkningssone, anlegg uten mistanke om SAV 3
1. Transport av fisk til slakt fra ikke-mistenkte anlegg i observasjonsområdet kan skje åpent,
men det skal lukkes innenfor en avstand på 5 km nærheten av alle anlegg med fisk i sjø. Slik
fisk kan settes i ventemerd, forutsatt at ventemerdkriterier for øvrig oppfylles. Vask og
desinfeksjon, ikke attest med mindre krav ellers i brønnbåtrutene.

2. ANDRE TYPER BÅTER/UTSTYR
Ensilasje, fôrbåt, annen levering av utstyr som diesel mm.
1. Anlegg i bekjempelsessonen besøkes sist på ruta. Mistenkte / påviste anlegg besøkes til slutt
på ruta. Deretter vask og desinfeksjon før båten går tilbake (til fôrfabrikk / leverer ensilasje /
påfylling av diesel). Det må gå et døgn etter vask og desinfeksjon før båten går til ny lokalitet.
2. Ingen ekstra krav ved besøk på andre anlegg i kontrollområdet.
3. Ensilasjebåt som benyttes til aktivt dødfiskopptak fra merd – se krav slipsetting pkt. 4.
Flåte og utstyr på lokalitet (merder, ringer)
1. Vask og desinfeksjon over vann
2. Skraping/spyling under vann (=«grovvask) på lokalitet
3. Kan så flyttes til slip for grundig rengjøring og desinfeksjon under.
4. 3. kan også utføres med skraping/spyling som dokumenteres med video/bilder og
desinfeksjon i presenning. Dette kan skje på lokalitet eller annet område som ligger min. to
km fra lokalitet med fisk.
1. Eventuell annen gjennomføring må avklares med mattilsynet

