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Hensikten med dokumentet er å beskrive hvordan stell og røkting av fisk ved NFS skal utføres. 
 

   

0 Generelt Ansvar 
 • Dersom en observerer fisk som en mener utsettes for dårlig hold i NFSs 

lokaler, skal dette snarest meldes til FDU-ansvarlig ved NFS og driftsleder 
for NFS. 

Fagassistent/ 
røkter 

 • Unormal dødelighet/adferd meldes snarest mulig til driftsleder, prosjektleder 
og kunde. Andre hendelser meldes snarest mulig til driftsleder og 
prosjektleder. Alle hendelser skal i tillegg meldes som avvik i hht. prosedyre 
for håndtering av hendelser. 

 

 • Fisketettheten skal ikke overstige 25 kg/m3. Dette er et krav i 
akvakulturforskriften, men er også viktig for å unngå aggresjon(slitte finner, 
sår), god vannkvalitet og for å ha rimelig med tid til å iverksette 
nødoksygenering dersom nødvendig.  

 

 • For fisk under 10 gram anbefales det lavere tetthet og utfòring så lenge det er 
lys i fiskekaret for å unngå finneslitasje og sår på fisken. 

 

 • Det skal være minimum 0,8 L/min/kg vannstrøm inn i fiskekarene  

 • Det skal sikres at fisk holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske 
behov og beskyttes best mulig mot skade og unødig påkjenning. Eksempelvis 
må arter slik som rognkjeks ha tilstrekkelig med skjul og hvilesteder, i form 
av rørbiter, bøtter, lokk e.l. 

 

1 Fóring av fisk 

•  Dersom ikke annet er avtalt (forberedelse til vaksinering o.l.) skal alle fisk ha 
tilstrekkelig med fôr hver dag. 

•  Det prøvefôres (håndfôres) om ettermiddagen en gang i uken for å sjekke at 
det fôres nok.  

• Det skal føres oversikt over utfôret fôr til hvert kar daglig, mengden av fôr 
skal beregnes hver uke. 

Fagassistent/ 
røkter 

2 Observasjon av fisk 

• Fisken observeres og døde fisk/svimere tas ut, registreres og lagres som 
avtalt med kunde. Unormal adferd registreres i kommentarfelt i fiskeskjema. 

Fagassistent/ 
røkter 

3 Målinger.  

• Det skal daglig/ukentlig måles og registreres O2-verdier i avløp, salinitet og 
temp i alle kar. Det må være minimum 60 % O2-metning. 

• Ved behov for temperaturjusteringer skal endringen være maks 2ºC/48t. Ved 
temperaturer rundt fiskens trivselsverdier (f.eks. laks 8-14ºC) kan en 
akseptere opptil 3ºC i to trinn/48t. 

Fagassistent/ 
røkter 

4 Renhold 

•  Renhold av kar gjøres minimum én gang pr. uke, alle kar skal flusjes daglig. 
Karet skal ikke forlates under flusjing. 

Fagassistent/ 
røkter 
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