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Vedlegg 6.1.9 - Søknadsskjema for flytende akvakulturanlegg 

Bjørøya sitt IK-system er bygd opp for å tilfredstille alle aktuelle myndigheters krav i 
gjeldende lover og forskrifter, samt GlobalG.A.P AF, AB og GRASP.  
Under tilsyn fra ulike myndigheter og serstifiseringsorgan 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 sendes. 

IK-Systemets oppbygging 

Bjørøya sitt kvalitetssystem er bygd opp rundt en QM-pyramide. 

- Toppnivået er kvalitetshåndboka, et overordnet kvalitetsdokument. 
- Reguleringer er standarder, lover og forskrifter og brukermanualer 
- Styrende dokumenter er kartlegging (risikovurderinger, avvik, vernerunder og 

revisjoner), planer for ulike områder, evaluering av planer og kontrakter/avtaler. 
- Instrukser er konkrete instrukser for ulike områder (som f.eks hygiene, fiskevelferd 

osv.) Instruksene er et resultat av pyramidens 3 øverste lag. 
- Dokumentasjon er rapporter og logger av instruksene for ulike områder, og er et 

resultat av pyramidens 4 lag over dokumentasjon. 

Digitale sjekklister: Alle ansatte hos Bjørøya har unik bruker/passord i EQS (vårt 
kvalitetssystem). Alle inspeksjoner, vedlikehold osv registreres digitalt, og meldinger 
går til ansvarlig for ulike områder.  

Dokumentstyring: Alle dokumenter i EQS har versonshåndtering og 
revisjonshåndtering. 
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QM-pyramiden  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Hygiene. 

Bjørøya har en hygieneplan for 2016. 

På bakgrunn av denne og risikovurderinger er det utarbeidet en Hygieneinstruks. 
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Denne instruksen har implementeringsstøtte, så den må leses og godkjennes av alle 
ansatte ( det må besvares noen kontrollspørsmål. Alle ansatte skal ha hygienekurs 
(årlig). 

All kompetanse hånderes av eg egen kompetansemodul i EQS (EQS Competence). 
Dokumentasjon av hygienekompetanse (kurs og implementert instruks) ser slik ut: 

 

Ved flytting av båter og utstyr mellom lokaliteter skal vask, des og kontroll utføres ihht 
instruks for hygiene. Gjelder samme for eksterne båter inn til anlegget. På bakgrunn av PD-
situasjonen i Sør-Trøndelag skal alle båter og utstyr håndteres etter egne bestemmelser gitt i 
egen forskrift,«Forskrift om sone for å begrense spredning og utbrudd av pankreassjukdom 
forårsaket av SAV2 hos akvakulturdyr [Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-
Trøndelag" 
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Rapport i systemet ser slik ut: 
 

Vedlagt i meldingen er kontroll av veterinær. 
Veterinærattest for ID 5426 ser slik ut: 
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Fiskevelferd. 

Bjørøya har for 2016 en fiskevelferdsplan, en beredskapsplan for lakselus og veterinær 
helseplan for alle lokaliteter. 
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Instruksen for fiskevelferd omfatter beredskapsplan, daglig tilsyn av fisk og vannkvalitet, 
avliving av fisk, rutinemessig helsekontroll, beredskapsplan lus og henvisning til 
dokumentasjonen.  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Utdrag av instruks for lustelling og rapportering: 
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Utdrag beredskapsplan 
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Rutinemessige helsebesøk utføres ihht instruks for fiskevelferd min 6 ganger pr. år, med max 
3 mnd mellom hver kontroll. 
Utddrag rapport 2016. 

Lustelling registreres i EQS og rapporteres til AltInn ihht instruks. Avvik rapporteres og 
behandls. Utdrag rappoort: 

Kompetanse fiskevelferd (fiskevelferskurs og implementerte instrukser utføres likt som for 
hygiene.  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Vannkvalitet 
Overvåking av vannkvalitet styres av instruks for daglig overvåking som registreres 
digitalt daglig. 
Dette er en liten del av all data som fanges i vårt IK-system gjennom meldinger fra 
ansatte på Bjørøya sine lokaliteter. 

Beredskapsplan henger på alle lokaliteter og båter, og alle vet hva som skal gjøres om 
vannkvaliteten blir endret.  
O2, temp og salinitet logges kontinuerlig. 
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Journalføring 
All data som fanges i EQS kan genereres til skreddersydde rapporter for alle formål.  
Under følger eksempel på oppfølging av inspeksjoner og oversikt MOM B. 
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Tilsendt dokumentasjon 
Dersom der er ønskelig kan det lages PDF av alle dokumenter i Bjørøya sitt IK-
system. Disse kan sendes på e-post. 

Mvh 

Stian H Lein 
Kvalitetsleder 

Mob +47 91354468 

stian@bjoroya.no 


