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Helseovervåking 
Forsøksstasjonen har i all hovedsak en lite intensiv drift med lave fisketettheter i forhold til 
kapasiteten med hensyn til plass og vanntilførsel. Dette gir seg utslag i lavt stressnivå, lite 
slitasjeskader og gode marginer i forhold til vannparametere.  
Videre tas fisk inn fra et begrenset antall leverandører med kjent helsestatus og forskriftsmessig 
helseoppfølging. Det er dermed et godt utgangspunkt for å opprettholde en stabilt god 
helsesituasjon i anlegget. 
 
God helse hos forsøksdyr ved NFS skal ivaretas ved: 

i) Kompetente ansatte med ansvar for drift av avdelingen 

ii) Driftsrutiner som sørger for optimal helse og dyrevelferd 

iii) Kvalitetssikringssystem i form av SOP`er og journalføring som dokumenterer 

oppfølging av driftsrutiner  

iv) Kontinuerlig overvåkning av vanntilførsel og vannparametere via PLS med alarm 

v) God drift av UV-anlegg for å hindre innførsel av patogener via inntaksvann, jf 

prosedyre 13569. 

vi) Inntak av dyr bare fra anlegg med forskriftsmessig helsetilsyn (dersom tvil om 

helsestatus, kreves helseattest fra veterinær). 

vii) Minimum én uke karantenetid etter inntak i anlegget. 

viii) Rutinemessig helsetilsyn i avdelingen ved dennes navngitt veterinær, 6 ganger per 

år, samt ekstra tilsyn ved mistanke om helseproblemer. Tilsynene dokumenteres i 

separate rapporter, samt årsrapport 

ix) Ved rutinebesøk og ved observert økt dødelighet/sykelighet utføres obduksjon av 

alle dødfisk* og svimere*, samt at nødvendige prøver tas ut (bakteriologi, virologi, 

parasittologi og patologi) og sendes Veterinærinstituttet for å sikre korrekt 

diagnose og videre behandling av det aktuelle helseproblem. 

x) Dagens regime for drift med hold av fisk fra klekking til “slaktestørrelse”, i 

påvente av forsøksbehov, gjør at disse fungerer som “sentinelfisk” og dermed vil 

kunne gi en indikasjon dersom problemer skulle oppstå.  

 
* fisker som dør eller blir syke i forsøk der slike utslag er forventet er ansvarlig forsker 
sitt ansvar å gjøre relevante undersøkelser av. 
 
Håndtering av uforutsette og akutte helseproblemer 
Helseproblemer vil kunne oppstå som følge av en rekke forhold, så som stress, 
endrede miljøparametere, teknisk svikt og smittsomme agens. 
Ved uforutsett økt sykelighet eller dødelighet i anlegget tas det i første rekke kontakt 
med navngitt veterinær for å kartlegge og vurdere situasjonen. Denne vil så kunne gi 
råd, og være med å ta beslutning om eventuelle tiltak, ut i fra mulig 
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årsakssammenheng. Tiltak vil kunne være utbedring av eventuelle feil på tekniske 
installasjoner, miljøforbedring, medikamentell behandling eller avlivning. 
I tilfeller av nødssituasjoner der det ikke er tid til eller mulig å få tak i navngitt 
veterinær (brann, alvorlig teknisk svikt) må ansvarlig personell selv kunne foreta 
nødavliving av forsøksdyr. Dette utføres eventuelt i henhold egen SOP for slike 
situasjoner.   
 
 
 


