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Transport av smolt
1. Formål:
Forebygge overføring av smitte med brønnbåt og forebygge at smoltkvaliteten blir forringet av transporten
2. Beskrivelser av prosesser og ansvarsforhold:
Oppgaver/stikkord Krav til utførelse
Transportplan
Kjøreplan skal inneholde 7 dagers rullerende oversikt over
Kjøreplan
disponering av brønnbåter, sted, tidspunkt, mengde og type
oppdrag
Transport av smolt skal foregå med frigjort brønnbåt, mest
mulig skånsomt for fisken og via tryggest mulig transportrute
Kjøreplan smolt utarbeides i samråd med regional
ferskvannsansvarlig jmfr. telefonmøte i forkant av transport.
Smittevernmatrise skal danne grunnlag for:
a. inntak og utslipp ballastvann
b. sted for bunkring
c. inntak og desinfeksjon av transportvann
d. tetthet under transport
e. transportrute
f. krav om evt lukkede ventiler under transport og
ved lasting
g. krav til vannkvalitet ved lukkede ventiler
h. uttak av vannprøver ved akutt dødelighet
i. hviletidsbestemmelser
j. krav om lys (dagslys, lys i brønn, lys i mær)
k. toleransenivå ved ugunstige værforhold
l. tømming av septik
m. utslipp av vask- og desinfeksjonsvann
n. andre relevante opplysninger

Ansvar
Regional
slakteplanlegger1,
eller den som
oppgaven er
tildelt, har ansvar
for å utstede
kjøreplan og å
kommunisere
denne til brønnbåt
Brønnbåten har
ansvar å
gjennomføre
smittevern mellom
oppdrag i henhold
til
smittevernsmatrise
Det er regional
fiskehelseleder sitt
ansvar å inspisere,
revidere og
friggjøre
brønnbåten før
smolttransport kan
finne sted
Regional
slakteplanlegger
har i samarbeid
med regional
fiskehelseansvarlig
ansvar for å lage
smittevernmatrise
i henhold til
smittesituasjon.

1

Andre titler som tilsvarer samme funksjon: ”planning manager”, brønnbåtkoordinator
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Oppdragets gjennomføring skal dokumenteres i henhold til lov
og forskrift, MHN prosedyrer og styringsdokument.
Fraktbrev fylles ut ved lasting og leveres brønnbåt. Dette skjema
skal så følge fisken og leveres ved levering av fisk. Fraktbrev
ligger som vedlegg til denne prosedyre. I tillegg skal
brønnbåtens eget fraktbrev fylles ut.

Avviksregistrering

Brønnbåten har
ansvar for å
gjennomføre
oppdraget ihht
smittevernmatrise
og kjøreplan smolt

Ved avvik (når oppdraget ikke gjennomføres i henhold til krav,
spesifikasjon og formål) skal
a. Regional slakteplanlegger kontaktes (eller den
som oppgaven er tildelt) og/eller
b. Regional fiskehelseansvarlig
Avvik registreres i TQM

3. Referanse
Smittevernmatrise inklusiv vaske- og desinfeksjonsplan
Kjøreplan smolt
Transportplan
Fraktbrev
4. Endringslogg; beskriv kort endringer fra forrige versjon:
20.10.16: Revidert dokument, kun endret skriftstørrelse.
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