Beskrivelse av virksomhetens IK-system
Bjørøya sitt IK-system er bygd opp for å tilfredstille relevante myndigheters krav i gjeldende lover
og forskrifter, samt GlobalG.A.P og GRASP.
Under tilsyn fra ulike myndigheter og sersti seringsorgan rettferdiggjøres disse ved fremvisning av
etterspurt dokumentasjon.
Dokumentasjonskravet i 6.1.9 henviser til mattilsynets etableringsforskrift, som vi tolker er «Forskrift om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg, zoobutikker m.m.»
§ 6 a) - g) omhandler krav til søknad om godkjenning, og alle punkter dekkes av søknaden unntatt
punkt f) : «Internkontrollsystem som sannsynliggjør at krav til smittehygienisk og velferdsmessig
forsvarlig drift, herunder risikobasert helsekontroll, opprettholdelse av god vannkvalitet og journalføring, kan etterleves.»
Under beskrives hvordan Bjørøya etterlever disse kravene.
Sammen med beskrivelsen ligger skjermbilder fra EQS. Dersom det er behov for kopi av planer,
instrukser eller rapporter kan det hentes ut PDFér av dette som ettersendes.
IK-Systemets oppbygging
Bjørøya sitt kvalitetssystem er bygd opp ihht ISO 9001.
Dette består av regulerende (lover, forskrifter og standarder), styrende (planer og instrukser) og
kontrollerende dokumenter (rapporter og dokumentasjon på etterlevelse av instrukser), hvor alle
dokumenter har versonshåndtering og revisjonsfrister.
Hygiene
Bjørøya utarbeider årlig hygieneplan, og denne evalueres ved årsskiftet ved utforming av nye mål.
Det foreligger både hygieneinstruks og renholdsplan, og disse implementeres med en test.

Alle spørsmål må besvares korrekt før implementering er godkjent.
På denne måten sikrer Bjørøya at alle ansatte er kjent med og kan innhold i kritiske instrukser.

:

=

Elll!ll!mlla1

RØYA

A Stian Holmen Lein B j eroya AS
Gå t il arbeidsdel
Innhold 'f

O Gi komm enta r ; Favoritt 3 E-post [QPDF S

Mer info

Fi skevelferd

kriv ut ? Handling er 0 Hj elp

Dok. adm.. Stian Holmen Lein Gyldig fra: 17.06.2020
ID: 1303
Godkjent av: Stian Holmen Lein Revisj onsfrist 17.06 .202 1 Revisjo n: 1.12

Dette dokumentet har implementeringsstøtte. Nederst i dokumentet kan du bekrefte at du har lest og forstått dokumentet.

Fiskevelferd
Ansvar: Fiskehelsesjef har det kliniske ansvaret for fiskevelferden i virksomheten. AIie ansatte på lokalitetene har ansvar for daglig tilsyn og varsling av
fiskevelferdsmessige hendelser til f iskehelsesj ef.

Ansvar under behandlinger
•
•
•
•
•
•

Fiskehelsepersonellet har alltid det kliniske ansvaret for behandling, men deler av ansvaret kan delegeres Iii en medhj elper
Fiskehelsepers onell har ansvar for utarbeidelse av risikovurdering fiskevelferd f ør avlusing , og gir konkrete råd.
Operasj onsleder har ansvar for utarbeidelse av operasjonsplan og forberedelser på lokalitet .
Operasj onsleder har ansvar for at råd og korrigerende tiltak f ra fiskehelsepersonell følges opp.
Operasj onsleder har ansvar for at varsling og evt korrigerende tiltak log gføres i behandlingslogg .
Operasj onsleder har ansvar for at avbrudd og korrigerende tiltak ved evt oppstart loggføres og aw iksmeldes.

Kompetanse: Fiskevelferdskurs

Beredskaps- og varslings plan

•

Beredskapsplanen omfatter flere punkter om fiskevelferd .
•
•
•
•
•
•

B

Massedød
Sy kdom
Alge- og manetoppblomstring
Oksygenmangel
Utslipp
Forurensing

eredskaps- og varsling splan

--------------

Varsling til f iskehelsepe rsonell og matt ilsynet
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Ekstern ko nt roll o g god kj enning av vask/des.
Båter og flåter som skal flyttes mellom lokaliteter skal kontrolleres av fiskehelsesjef eller annen ekstern kontrollør.
• Ekstern kontroll er egen deloppgave i renholdsoppgave for båt eller flåte.
• AT P-verdier fylles inn som avlesing.

Hygienekurs 2.0
or at du skal besta testen ma du ha minst 10 riktige s var.

Hvem har ansvar for at hygieneinstruksen og renholdsplanen folges opp?
Fiskehelsesjef.
Lokalitetsleder og NK.
AIie ansatte.

Hvorfor er det så viktig å ha god biosikkerhet ?
For at alle som jobber på anlegget skal holde seg friske.
For å ta vare på det biologiske mangfoldet og dyrelivet rundt lokaliteten.
Unngå at smitte kommer inn/ut eller utvikler seg til sykdom. Da må vi kanskje destruere all fisken.

Hva betyr Stamping Out?
At all fisken på lokaliteten må slaktes eller destrueres umiddelbart.
At CV til fisken blir stemplet med hvilken sykdom den har hatt, noe som påvirker salget.
At fisken ikke lengre kan selges som sertifisert Glob alG.A. P

Hvorfor kan man Ikke bare bruke desinfeksjon direkte I stede for å vaske?
Fordi desinfeksjon er mye dyrere enn såpe.
Fordi vask fjerner biofilm og partikler, saml mesteparten av bakterier og virus. Den siste resten fjernes med desinfeksjon.
Fordi vi ikke har lov til å bruke skikkelige kraft ige desinfeksjonsmidler i matproduksjon.

Flåten skal deles i ren og skitten sone. Hvor horer lusehäv og tellebord hjemme?
I ren sone.
I skitten sone .
Det spiller ingen rolle så. lenge utstyret tørkes før bruk.
I følge

•

renholdsplanen skal følgende utføres på båtene på Bjørøya hver dag:

Styrhuset skal være ryddig og rent. Dekket ryddes og grovspyles.
Styrhuset ryddes og golvet desinfiseres. Dekket ryddes og grovspyles, for man påfører desinfeksjon.
Båten holdes ryddig, og vaskes kun til hver helg .
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Kan du ta med deg ytterklær direkte fra en lokalitet tii en annen?
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Fiskehelse.
I EQS er alt som omhandler skehelse samlet i en egen håndbok. Her nnes regulerende, styrende og kontrollerende dokumenter. Bjørøya har en skevelferdsplan, en beredskapsplan for lakselus og veterinær helseplan for alle lokaliteter.
Denne håndboka revideres årlig, sammen med risikovurderinger for skehelse.
Se eksempler fra skjermbilder i EQS under.

Tilsyn og journalføring.
det gjennomføres daglig tilsyn til sk, utstyr og miljø, og all datafangst dokumenteres i sjekklister.
Dagbok lokalitet er en viktig sjekkliste, og rapporter fra denne er tilgjengelig under lokalitetens
håndbok.
Alle ansatte har unik bruker i EQS, og alle bruker systemet daglig (også vikarer).
Under følger eksempel fra sjekkliste, dagbok og lokalitetsoversikt.
Alle historiske journaler er tilgjengelig så langt tilbake man måtte ønske.
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A ktivitete r
Viser 10 av 722 meldinger.
ID

Reg istrert

A kt iv it et er

Andre akt ivitet er

3 144 4

29.10 .2020

Dødfiskopptak,Røkting og inspeksjon av anlegget,Lustelling og pro vet akin g.Annet

Kanonforing

31426

28.10.2020

Dødfiskopptak,Røkting og inspeksjon av anlegget,Annet

Kanonforing

31403

27.10.2020

Dodfiskopp tak.,Roktin g og inspeksjon av anlegget,Annet

31392

26.10.2020

Dodfisk opp tak, Reokting og inspeksjon av anlegget,Lustelling og prøvetaking

31378

25.10.2020

Dødfiskopptak,Røkting og inspeksjon av anlegget,Annet

Kanonfäring
helgevask

31363

24.10.2020

Dødfiskopptak.Røkting og inspeksjon av anlegget.A nnet

Kanonfäring

31340

23.10.2020

Dodfiskopp tak.,Roktin g og inspeksjon av anlegget.Annet

Kanonföring
Rk f6rin g
Smätjon

31330

22.10.2020

Dødfiskopptak,Røkting og inspeksjon av anlegget,Annet

Rk f6ring
utsett av skjul
Montert bøye

31306

21.10.2020

Dødfiskopptak,Røkting og inspeksjon av anl egget,Annet

Kanonföring

31284

20.10.2020

Dodfiskopp tak, Roktin g og inspeksjon av anlegget,Lustelling og prøvetaking,Annet

Rk foring
Kanonforing
Foring rognkj eks

Smätjon

•

Viser 10 av 722 meldinger.

Fylling av förautom ater
Kanonföring

Inspeksjoner
Viser 10 av 722 meldinger.
ID

Registrert

Daglig utført

31444

29.10.2020

Ja

Ja

31426

28.10.2020

Ja

Ja

31403

27.10.2020

Ja

Ja

31392

26.10.2020

Ja

Ja

31378

25.10.2020

Ja

Ja

31363

24.10.2020

Ja

Ja

1 4 n0

9 3 10 9 0 9 0

la

Å rsak

Beskrivelse

Ukentlig fulgt opp

Årsak

Beskrivelse

Ekste rne båte r
Viser 10 av 124 meldinger.
ID

Tidspunkt

Bat 1

Rappo rt

Bat 2

Rapport

Båt 3

Rapport

31185

13:34 12.10.2020

Ravn

Ja

Viknatrans

Ja

Æge

Ja

30814

16.00 24.09.2020

AQS Ravn

Ja

29609

18:57 11.09.2020

Arina

Ja

29149

16:53 14.08.2020

Arina

Ja

27890

10:14 08.05.2020

CAT 2

Ja

27732

14:38 26.04 .2020

Ronja Explorer

Nei

27711

18:57 24.04 .2020

Veidnes

Nei

27673

13:34 21.04 .2020

Veidenes

Ja

27624

17:18 17.04 .2020

AQS Munin

Ja

27601

17:16 15.04 .2020

Veidnes

Ja

Cat2

Ja

Viser 10 av 124 meldin
g er.

Kjemikaliebeforbruk pr. generasj on
[\ Kjemikal eforbr uk Krakh olmen H20

•

Båt 4

Rappo rt

Båt 5

Rapport

