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Tema

• Krav til biosikkerheit ved båtoperasjonar

• Karantenekrav

• Krav til attestasjon

• Systematisk tredjeparts hygieneinspeksjon ved bruk av 
fjerninspeksjonsverktøy



Det er transportmiddelet og ikkje dyret som går i karantene.

Det er visuelle vurdringar og ikkje objektive analysar som er det 
primære verktøyet for hygieneinspeksjonar.



Regulatorisk - 1990

§ 3.Godkjenning av transportenhet

Transportenheten må til enhver tid fylle de krav 
til konstruksjon og mulighet for rengjøring og 
desinfeksjon som er nedfelt i tekniske vedlegg til 
disse forskrifter



Regulatorisk - 1990

§ 16.Soner for bekjempelse av enkelte 
sjukdommer

Som ledd i bekjempelsen av fiskesjukdommer i 
gruppe A og B kan fylkesveterinæren opprette 
geografiske soner for særskilte tiltak mot 
sjukdomsspredning, som f.eks

(…)

4. særlige regler og påbud vedrørende 
transport og transportmidler;





Regulatorisk



Regulatorisk

«Så lenge brønnbåter både benyttes til 
slaktetransport, sorterings-/flyttings-
oppdrag på fisk i sjø og til smolttransport
burde en brønnbåt optimalt vært grundig 
vasket og desinfisert mellom hvert oppdrag. 
Med dagens teknologi, der mannskap er 
nødt for å vaske og desinfisere alle båtens 
overflater mekanisk, vil dette bli for 
arbeidskrevende og økonomisk omfattende 
til at det lar seg gjennomføre». 



Regulatorisk

«Smitterisiko, og hvilke følger en 
smitteoverføring får, bli dermed vurdert 
opp mot den innsatsen man legger i vask 
og desinfeksjon. Det er derfor naturlig å 
gradere omfanget av vask og desinfeksjon 
opp mot risikoen for, og følgende av, 
smitteoverføring/ smittespredning til fisk i 
produksjonsfasen». 



Regulatorisk

“Norway has implemented strict 
regulations regarding biosecurity 
routines on wellboats, including 
cleaning and disinfection routines 
dependent of risk and infection 
status”.



Regulatorisk

Risikonivå vask og desinfeksjon:

• Vask, men ikkje desinfeksjon (kipkøyring)

• Vask og desinfeksjon mellom transportoppdrag, og egenkontroll 
utført av mannskap

• Vask og desinfeksjon mellom transportoppdrag, inspeksjon av 
veterinær/fiskehelsebiolog

• Vask og desinfeksjon mellom transportoppdrag, inspeksjon av 
veterinær/fiskehelsebiolog, og 48 timar karantene



Regulatorisk

• Transportforskrifta § 20 krev at brønnbåtar skal reingjerast 
mellom alle oppdrag, og med nokon få unntak og desinfiserast 
mellom oppdraga. 

• § 8 krev at fartøyet skal være konstruert slik at det lett let seg 
vaske og desinfisere.

• § 11 vert det sett krav om at drifta av fartøya skal være 
smittehygienisk forsvarleg, inkludert beredskapsplan for å 
ivareta smittehygiene i krisesituasjonar. Risikofaktorar som 
kan påverke biosikkerheita skal vere vurdert før transporten 
(jf. informasjonsplikta i § 13). 



Regulatorisk

• Internkontrollforskrifta (IK-Akva) er gjort gjeldande for 
brønnbåtreiarlag, og det betyr at desse skal ha system for å sikre at 
fartøya er designa og vert operert slik at biosikkerheita kan takast i 
vare mellom kvart oppdrag. 

Konklusjon:

• Båten skal vere smittehygienisk sikker mellom kvart oppdrag

• Kvart transportoppdrag skal gjennomførast
smittehygienisk sikkert



Regulatorisk

Forvaltningslova

• Kva er gjeldande regel?

• Kva er eit vedtak?

• Kven gjeld det for?



Karantene



Karantene

Med transportforskriften vart 
dagens krav til brønnbåten i 
all hovudsak stadfesta i 2008.



Karantene

«Myndighetene har så langt ikke innført 
generelle regelverk som innskrenker båtenes 
muligheter til å utføre ulike oppdrag eller 
båtenes geografiske arbeidsfelt. Det blir 
imidlertid stilt konkrete krav til vask og 
desinfeksjon av brønnbåter etter håndtering 
av smittefarlig fisk eller materiale før båtene 
kan gå inn i ordinær drift igjen (7)».



Karantene

«Noen oppdrettsselskaper har også etablert 
egneprosedyrer for hygiene ved bruk av 
brønnbåt som er mer spesifiserte eller 
strengere enn det regelverket tilsier. Dette kan 
innebære både inspeksjoner og prøvetaking 
ved vask og desinfeksjon, krav om doble 
desinfeksjonsprosedyrer, krav om karantene 
etter kjøring av syk fisk mv. (Eirik Hoel, 
pers.med.)».



Karantene

«Slipsetting i seg selv har liten effekt, men det 
gir mulighet for grundig utvendig og innvendig 
vask og desinfeksjon, et avbrudd i tid mellom 
ulike aktiviteter og mulighet for inspeksjon av 
gjennomført vask og desinfeksjon på en båt som 
er tom og tilgjengelig».



Karantene

§ 8. Krav til transportmiddel og 
servicebåter

Brønnbåter og servicebåter som har 
vært brukt i endemisk sone, skal være 
forsvarlig rengjort og desinfisert, og ha 
gjennomgått en karantenetid på to dager 
eller slipsetting før de forlater endemisk 
sone.



Karantene

«Results revealed that the model that 
provided the best fit for the observed 
data and, therefore, the one considered 
more biologically plausible, was the one 
using high-risk wellboat movements».

Mattilsynet: «Resultatene tyder på at 
både næringsaktørene og myndighetene 
har undervurdert betydningen av 
brønnbåtbevegelser som risikofaktor    
for spredning av PD».



Karantene

«Vi mener ikke at skrogsmitte er det som 
gir størst grunn til bekymring, men 
risikoen for smittespredning via båtens 
brønn og rørsystemer. Effekten av 
desinfisering er bl.a. avhengig av hvor 
lenge desinfeksjonsmidlet får virke. Vi 
legger derfor til grunn at 48 timers 
karantene etter gjennomført rengjøring 
og desinfeksjon vil redusere 
smitterisikoen. Hvor mye risikoen 
reduseres, er imidlertid ukjent».



Karantene

«Slippsetting vil redusere risikoen for 
skrogsmitte, mens karantene også vil redusere 
risikoen for smitte fra innsiden av brønnbåten. 
Det er derfor ikke noe i veien for å slippsette, 
men kravet om karantenetid i 48 timer må 
uansett overholdes». 



Attestasjon

«Kravet til kontroll er lagt inn fordi dette i større 
grad vil innebærer at vask og desinfeksjon 
gjennomføres grundig, og at dette er 
dokumentert av uavhengig fagpersonale».



Attestasjon

§ 8. Krav til transportmiddel og 
servicebåter

Rengjøring og desinfeksjon skal være 
inspisert og attestert av autorisert 
dyrehelsepersonell. Tilsvarende skal det 
attesteres for karantene eller slipsetting.



Attestasjon



Attestasjon

• «Mesteparten av smitterisikoen ligger i synlig 
organisk materiale som fraktes med fartøyet»

• Risikovurdering basert på oppdrag før og etter 
inspeksjon

• Visuell kontroll

• Dokumentkontroll

• (ATP-målingar)



Attestasjon



STIM PRO Hygieneinspeksjon

Kartlegging og 
risikovurdering 

av fartøy

Utarbeidelse av 
skipsspesifikk 

sjekkliste

Gjennomføring 
av inspeksjon 

om bord
Renholdsattest

Oppsummering 
av funn og 
erfaringer i 
dialog med 

fartøy og rederi
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Oppsumering

Konklusjon:

• Båten skal vere smittehygienisk sikker mellom kvart oppdrag

• Kvart transportoppdrag skal gjennomførast
smittehygienisk sikkert

Mattilsynet må i større grad jobbe med brønnbåtnæringa for å 
oppnå biosikkerheit ved transport.

Fiskehelsetenesten må jobbe meir systematisk med oppfølging 
av biosikkerheit ved transport.


