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Smoltutsett
Formål: Sikre at all smolt som settes ut i Marine Harvest er av god kvalitet som sikrer rask vekst og lavt
svinn. Etablere god kontakt mellom settefiskanlegg og matfiskanlegg for å sikre god kommunikasjon og
planlegging før utsett. Gjøres slik at smolt utsettet skjer på en skånsom måte og sikre at det ikke skjer
rømming.

1. Beskrivelser av prosesser og ansvarsforhold:
Oppgaver/stikkord
Planlegging

Krav til utførelse
• Regionleder ferskvann utarbeider forslag til
smoltfordeling (anlegg, størrelse og partier) utfra smolt
behovet til sjøanleggene. Disse godkjennes av sjø før
endelig fordeling.

•

•
•

•

Smoltkvalitet/Levering
av smolt

•
•
•
•

•
•
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Det må etableres god kontakt mellom settefisk og
matfisk anlegg i god tid før leveransen. Viktig det i
fellesskap legges planer som sikrer korrekt antall
og snittvekt i alle leveranser.
Riktig fôr, nøter med maskevidde tilpasset smolten
og evt. rensefisk må være bestilt i god tid før utsett.
Produksjonssjef Sjø, Fiskehelsesjef Sjø og
Regionleder Ferskvann utarbeider egen
transportinstruks før utsett av ny generasjon.
Planen sendes til Mattilsynet for godkjenning der
dette er påkrevd.
Bestilling av brønnbåt i god tid før utsett, og
planlegging for slippsetting, vask desinfisering.
Alle smoltpartier skal sjekkes på smoltanlegget i
god tid før levering.
God dokumentasjon over smoltkvalitet /
smolttester.
Det skal dokumenteres i helserapport før utsett, at
smolten er i god kondisjon og klarert for flytting til
sjø.
Sjekke brønnbåt ved ankomst om renholdsprosedyrer er fulgt.
Ved leveranser skal telling fortrinnsvis unngås,
dersom dette allikevel er nødvendig skal den mest
skånsomme metode benyttes.
Legge ved alle relevante opplysninger i
leveringsmappen (se smoltdokument)

Ansvar

Regionleder ferskvatn/
Produksjonssjef Sjø

Driftsleder FV/SJØ

Driftsleder SJØ

Regionleder
Ferskvatn/Produksjonssjef
Sjø/Fiskehelsesjef Sjø
Regionleder Ferskvann

Fiskehelsesjef sjø

Fiskehelsesjef sjø

Driftsleder FV
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Mottak av smolt

•
•
•

•

Etter leveransen

•
•
•
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Sjekke tilstanden i brønnen ved ankomst, ved
unormal oppførsel på fisken ta ut minst 20 fisk som
fryses ned på anlegget.
Ved lossing er det anlegget sin mann som har
kommandoen mht. tempo, når driftsleder ikke er
tilstede må han/hun delegere ansvar og myndighet.
Dersom lasten skal deles i flere merder bør all
fisken telles slik at eventuelt feiltelling eller avvik
kan registreres. På interne leveranser skal vi prøve
å unngå behov for telling.
Ved mottak av smolt skal fuglenettet dras til side
for utpumping/håving og monteres på igjen etter
mottak.
Utsettet overføres i Aqua Farmer fra settefisk til
matfisk. Dokumentasjon og følgebrevet som følger
lasten skal oppbevares i perm på lokalitet.
God spredning av fôret, minst 60 % av noten skal
dekkes daglig.
Gode rutiner for dødfisk håndtering med daglig
fjerning av dødfisk og nøyaktig registrering av
dødsårsak.
Smolten skal gis den største oppmerksomhet. Dette
krever fast personell som har ansvar og tid for
oppfølging av smolten.
Hovedfokus i denne fasen – hurtig tilvekst og gode
rutiner.
Evaluering av smoltkvalitet, tilvekst og dødelighet
utføres etter 90 dager i sjø.

Driftsleder Sjø

Driftsleder Sjø

4. Endringslogg; beskriv kort endringer fra forrige versjon:
30.03.2017: Lagt til punkt om at smolt skal klareres for sjøutsett og at dette skal dokumenteres i VHP
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