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Krav:

Sikre god vannkvalitet, ivareta ﬁskevelferd og renseﬁskfunksjon, samt unngå rømming iht
akvakulturdri sforskri ens §22, 23 og 37.
Overholde bestemmelser i ASC-ser ﬁsering.

SalMar postulat:

Jobben vår i dag er avgjørende for vår felles suksess

Instruks:
Operasjon

Planlegging

Ansvarlig
Dri sleder

1. Selskapet som vasker nøter skal være vurdert og godkjent iht. Vurdering av
kri ske leverandører
2. Kvartalsvis utarbeides spyleplan for nøter pr region sammen med
tjenesteleverandør.
3. Alle nøter skal sjekkes for groe daglig under Runde på ring , og hver uke under
ukentlig kamerakontroll. De e dokumenteres som ukentlig sjekkpunkt i
Kontrollskjema runde på ring.
4. Renholds ltak skal iverkse es ved groenivå i kategori 1 (ref. beste praksis). De e
gjelder hele året.

https://eqs.salmar.no/cgi-bin/document.pl?pid=salmar&DocumentID=1345&UnitID=1008
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Operasjon

Gjennomføring og dokumentasjon

Ansvarlig
Dri sleder

5. Båt skal følge krav l vask og desinfeksjon før ankomst lokalitet, i henhold l
Båtanløp og biosikkerhet. For spylebåter er det særdeles vik g at det
gjennomføres grundig rengjøring og desinﬁsering av spylerigger, inkludert
sjøvannsinntak, pumper og slanger.
6. Nøtene skal vaskes med belteløse vaskerigger.
7. Vasking av not skal gjennomføres på en skånsom måte slik at laks, renseﬁsk eller
not ikke blir skadet.
8. ASC-ser ﬁserte lokaliteter som har nøter med kobberimpregnering kan spyles
dersom spyletrykket er maks 100 bar.
9. Brukes e erkontroll av not for å dokumentere gjennomført inspeksjon av not,
skal de e u øres og dokumenteres iht. Inspeksjon og utbedring av nøter
10. Det skal skrives spylerapport som skal inneholde:
a. Type oppdrag
b. Bekre else på kontroll av spylerigg i forkant av notspyling
c. Bekre else på vask og des (evt. veterinæra est)
d. Forrige besøkte lokalitet.
e. Trykk brukt under vask.
f. Merdnummer, Not-id og ring-id
g. Gradering av begroing på vegg og bunn i nota før spyling (0 -3)
h. Ca antall dødﬁsk i nota.
i. Evt fremmede arter i nota.
j. Beskrivelse av eventuelle avvik på not, luseskjørt og annet utstyr. Dersom
store avvik på not oppdages, skal de e varsles umiddelbart l lokalitetens
dri sleder.
11. Rapportene sendes l lokalitetens dri sleder. Har selskapet som spyler egne
webløsninger for rapporter kan disse beny es. Videoopptak av vasking skal
ﬁnnes dersom inspeksjon av not er u ørt sam dig.
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