Risikosone og overvåkningssone SAV3 Frei og Averøy
Sist oppdatert: 13.08.2019
Restriksjoner knyttet til trafikk gjelder bare risikosonen
Kontrollområde SAV 3
• Risikosone I Kvernesfjorden – rød sone:
o Kattholmen, Leite, Endreset, Hogsneset, Hogsneset nord
o Or - håndteres mht. biosikkerhet som rød sone inntil fisk og utstyr som har vært i
direkte kontakt med fisk er borte fra lokaliteten
•

Overvåkingssone: Nordmøre Sør, sone Averøy, samt Seglråa
o Påvirket område på Smøla er allerede ivaretatt av egen soneforskrift SAV 3

Restriksjoner knyttet til trafikk gjelder bare risikosonen

Kartet omfatter er en skisse, og inneholder ikke nøyaktige koordinater

BIOSIKKERHETSKRAV TIL BRØNNBÅTER OG SERVICEBÅTER I RISIKOSONE OG
OVERVÅKINGSSONE
A. 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
4. Ved krav om slipsetting kan dette skje utenfor sonen
5. Det er forbudt å ta inn transportvann, ballastvann eller lignende (unntak ved lasting av fisk)
B. Brønnbåt, slakte- og servicefartøy inkl. ensilasjebåt og som har håndtert levende eller død fisk
1. Renhold skal attesteres av fiskehelsepersonell før utstyret tas i bruk på annet anlegg i eller utenfor
risikosonen
a. Dersom båten kommer fra lokalitet med kjent SAV 3 – smitte/mistanke gjelder også
inspeksjon når båten skal til lokalitet i risikosone
b. Dersom båten kommer fra lokalitet uten kjent SAV 3 -smitte/mistanke kan den gå til lokalitet i
risikosonen uten inspeksjon. Inspeksjon skal gjøres før båten forlater sonen
2. Karantene 48 (24 timer) timer før fartøyet tas i bruk i annet anlegg utenfor risikosonen
C. Servicefartøy som ikke har håndtert levende eller død fisk
1. Renhold skal attesteres av fiskehelsepersonell før utstyret tas i bruk på annet anlegg
a. Dersom båten kommer fra lokalitet med kjent SAV 3 – smitte/mistanke gjelder også
inspeksjon når båten skal til lokalitet innad i risikosone
b. Dersom båten kommer fra lokalitet uten kjent SAV 3 -smitte/mistanke kan den gå til lokalitet
innad i risikosonen uten inspeksjon. Inspeksjon skal gjøres før båten forlater risikosonen
D. Spesielle krav ved slakting

1.
2.
3.

Transport av slaktefisk fra anlegg i bekjempelsessone skal skje lukket, fisken skal ikke settes i
ventemerd.
Slakterier som slakter fisk fra anlegg i bekjempelsessonen skal ikke samtidig motta fisk fra andre
anlegg – unntak skal ev. dispenseres fra Mattilsynet
Dropping av transportvann avgjøres i hvert enkelt tilfelle. Hovedregelen er dropping på lokaliteten
vannet kommer fra.

E. 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 pkt. B
F. Flåte og utstyr på lokalitet (merder, ringer)
1. Renhold og desinfeksjon før utstyr tas i bruk på annen lokalitet i eller utenfor bekjempelsessonen
a. Vask og desinfeksjon over vann
b. Skraping/spyling under vann (=grovvask) på lokalitet
c. Kan så flyttes til slip for grundig rengjøring og desinfeksjon under.
d. c. 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.
e. Eventuell annen gjennomføring må avklares med mattilsyne

G. Rensefisk
Rensefisk fanget i risikosone og transportert ut til andre områder -I stor grad 19G i Trøndelag – medfører risiko
for smitte
•
•

Leppefisk som er fanget innenfor rød risikosone, eller innen 5 km fra nærmeste lokalitet i risikosonen
skal ikke fraktes ut av sone Nordmøre
Omlasting av rensefisk i Kristiansund – lastevann utgjør en risiko
• Aktiviteten må legges til annen kai med større avstand, eks. Høgseth eller Tømmervågen

