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Helsekontroller sjø og ferskvann, Mowi region Nord

1. Formål: Beskrive fiskehelseleder, internt fiskehelsepersonell og eksterne fiskehelsetjenesters 

oppgaver ved besøk i matfiskanlegg og ferskvannsanlegg. Sikre tilsyn i anleggene tilknyttet 

Mowi, og bidra til å forebygge, diagnostisere og behandle fiskehelseproblemer, sikre best mulig 

helsetilstand og kvalitet på smolten og ivareta dyrevelferd i anleggene på best mulig måte.

2. Beskrivelser av prosesser og ansvarsforhold:

Oppgaver/stikkord Krav til utførelse Ansvar

Planlegging Det skal per generasjon eller år utarbeides en lokal 

helseplan. Ref. TQM: Regional fiskehelseplan og 

veterinær helseplan.

Fiskehelseleder/

driftsleder

Rutinemessige 

helsekontroller

Det skal foretas minst 12 besøk i året, med maksimalt 6

ukers mellomrom.
Fiskehelseleder

Akuttbesøk Dersom det oppstår økende dødelighet, appetittsvikt 

eller unormal adferd hos fisken i anlegget, plikter 

fiskehelsepersonell å undersøke dette så raskt som 

nødvendig.

Fiskehelseleder

Varsling Besøket skal avtales med driftsleder eller stedfortreder, 

slik at nødvendig personale og utstyr er tilgjengelig.

Fiskehelseleder

Rapportering Så snart som mulig etter helsebesøket skal en kort 

sammenfatning av funn og observasjoner fra lokaliteten 

sendes til produksjonsteam og fiskehelseteam i 

regionen.

Senest innen 4 uker etter anleggsbesøk skal 

fiskehelsepersonellet skrive full journal.

Det skal dokumenteres i siste helserapport før utsett:

- Om smolten er i god kondisjon og klarert for 

utsett i sjø.

- Om smolten er Global GAP sertifisert eller ikke

Rapporten lagres i elektronisk lukket format og sendes 

til driftsleder, områdeleder, fiskehelseteam og 

produksjonssjef pr. e-post eller i Mercatus Vet.

Fiskehelseleder

Evaluering Helseplanen skal evalueres på matfiskanlegg etter 12 

måneder i sjø og etter endt generasjon.

På settefiskanlegg skal helseplanen evalueres årlig.

Fiskehelseleder

3. Annen informasjon

4. Endringslogg; beskriv kort endringer fra forrige versjon:

05.12.2018: Reviderte krav til rapportering og besøkshyppighet.
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24.04.2019: Fjernet logo og endret navn. Lagt inn krav til siste helserapport: skal stå om fisken er 

GG sertifisert eller ikke




