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Kontrollområde SAV 3 

• Rød: Bekjempelsessone (restriksjoner side 2) 

• Gul: Overvåkningssone (ingen restriksjoner) 
 
Restriksjoner knyttet til trafikk gjelder bare bekjempelsessone 

 
 
 

Bestemmelser for brønnbåter og servicebåter, samt andre fartøy er beskrevet 

på neste side.   



Bestemmelser for brønnbåter og servicebåter, samt andre fartøy  som har 
operert i bekjempelsesområde for SAV 3 

 
A. Generelt i bekjempelsessonen 

1. Ev. behandlingsvann slippes ut i nærheten av lokaliteten før båten går derfra 
2. Grovvask foregår for alle båter før en forlater lokalitet 

a.  Inkluderer spyling/vask med såpe for å fjerne alt av fiskerester og det meste av 
biologisk materiale 

3. Videre kan båten fullføre vask i fjorden eller ved kai innenfor overvåkingsområdet for 
vask/desinfeksjon før ny lokalitet, ev. attest før den forlater sonen 

i. Alternativ kai i nærområdet er Vikan 
4. Ved krav om slipsetting kan dette skje utenfor sonen 
5.  Det er forbudt å ta inn transportvann, ballastvann eller lignende  (unntak ved lasting av fisk) 

 
B. Brønnbåt, slakte- og servicefartøy inkl. ensilasjebåt og som har håndtert levende eller død fisk  

1. Renhold skal attesteres av fiskehelsepersonell før utstyret tas i bruk på annet anlegg i eller 
utenfor bekjempelsessonen. 

2. Karantene 48 timer før fartøyet tas i bruk i annet anlegg utenfor bekjempelsessonen 
 
C.  Servicefartøy som ikke har håndtert levende eller død fisk  

1. Renhold skal attesteres av fiskehelsepersonell før utstyret tas i bruk på annet anlegg i eller 
utenfor bekjempelsessonen. 

  
D. Spesielle krav ved slakting 

1. Transport av slaktefisk fra anlegg i bekjempelsessone skal skje lukket, fisken skal ikke settes i 
ventemerd.  

2. Slakterier som slakter fisk fra anlegg i bekjempelsessonen skal ikke samtidig motta fisk fra 
andre anlegg – unntak skal ev. dispenseres fra Mattilsynet 

3. Dropping av transportvann avgjøres i hvert enkelt tilfelle. Hovedregelen er dropping på 
lokaliteten vannet kommer fra.  

 
 
E. Ensilasje, fôrbåt, annen levering av utstyr som diesel mm. 

1. Anlegg i bekjempelsessonen besøkes sist på ruta. Mistenkte / påviste anlegg besøkes til slutt 
på ruta. Deretter vask og desinfeksjon før båten går tilbake (til fôrfabrikk / leverer ensilasje / 
påfylling av diesel). Det må gå et døgn etter vask og desinfeksjon før båten går til ny lokalitet.  

2. Ingen ekstra krav ved besøk på andre anlegg i kontrollområdet.  
3. Ensilasjebåt som benyttes til aktivt dødfiskopptak fra merd – se pkt. B 

 
F. Flåte og utstyr på lokalitet (merder, ringer)  

1. Renhold og desinfeksjon før utstyr tas i bruk på annen lokalitet i eller utenfor 
bekjempelsessonen 

a. Vask og desinfeksjon over vann 
b. Skraping/spyling under vann (=grovvask) på lokalitet 
c. Kan så flyttes til slip for grundig rengjøring og desinfeksjon under. 
d. c. kan også utføres med skraping/spyling som dokumenteres med video/bilder og 

desinfeksjon i presenning. Dette kan skje på lokalitet eller annet område som ligger 
min. to km fra lokalitet med fisk.  

e. Eventuell annen gjennomføring må avklares med mattilsynet 
 


