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Over våknin gspr ogr am m il jø
FORM ÅL
Mil jøundersøkelser skal bidra til at en kan følge trender og redusere oppdrettsaktivitetens påvirkning på mil jøet.
OMFANG
Alle anlegg
ANSVAR
Kvalitetssjef
TYPE MI LJØUNDERSØKELSER
Mil jøundersøkelser i tilknytning til akvakulturvirksomhet er beskrevet i NS 9410: 2016.
MOM B
MOM C
I tillegg utføres følgende undersøkelser i tråd med krav i utslippstillatelser.
Strandsoneundersøkelser (litoral og sublitoral sone)
Hardbunnsundersøkelser med ROV
Dette gjennomføres for å vurdere lokalitetens bæreevne, og skaffe seg sammenligningsgrunnlag for senere
mil jøundersøkelser.
Det skal årlig lages en plan for mil jøundersøkelser påfølgende år. Tidligere mil jøundersøkelser og resultatene av disse
legges til grunn for planen.
H ARDBUNNSUNDERSØKELSER
B undersøkelser på hardbunn er godkjent ihht NS9410: 2016 med mindre 80% av grabbene er tomme. Det skal da
vurderes en tilleggsundersøkelse.
Ved tilfeller hvor man ikke får opp nok materiale (hardbunn) til å utføre en god nok vurdering av mil jøtilstanden
under lokaliteten kan det utføres alternative undersøkelser med ROV.
Veileder for alternative undersøkelser ved
hard og blandingsbunn ved marine akvakulturanlegg - fiskeridirektoratet (
) legges til grunn ved utførelse av
hardbunnsundersøkelser.
FREKVENSER FOR GJENNOMFØRI NG
TI LSTAND
FREKVENS
MOM-B

1 – Meget god

Ved neste maksimale belastning

2 – God

Før utsett og igjen ved neste maksimale
belastning

BESKRI VELSE
Gjennomføres i forhold til
belastningen på lokaliteten og
senest innen 2 måneder etter
ferdig utslaktet. Bør
fortrinnsvis gjennomføres i
perioder hvor fôringen er på
sitt høyeste.
Miljøundersøkelsen skal første
gang gjennomføres på det
tidspunkt i
produksjonssyklusen det er
størst belastning eller
biomasse på lokaliteten.
Deretter skal det gjøres
mil jøundersøkelser etter de
frekvenser som følger av NS
9410 eller tilsvarende
internasjonal standard.
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MOM-C
( ASC Kr av h ver
pr oduk sjon ssyklu s
på m ak sim al
belastnin g)

3 – Dårlig

Før utsett.
Dersom prøve før utsett gir:
- Tilstand 1: neste maksimal
belastning
- Tilstand 2: Utføres på halv
maksimal belastning og ved
maksimal belastning.
- Tilstand 3: Utføres på halv
maksimal belastning og ved
maksimal belastning. Planlegging
av tiltak før neste
produksjonssyklus.
- Tilstand 4: Overbelastning

4 – Meget
dårlig

Overbelastning. Tiltak må utredes i
samarbeid med myndigheter.

Tilstand 1
eller 2 - Svært
god eller god

Hver 3. produksjonssyklus.

Tilstand 3
eller 4 moderat

Hver 2. produksjonssyklus

ROV
UNDERSØKELSE

Vurderes opp mot resultatene i MOM-B
undersøkelsene. Hvis resultatene er
sammenfallende vil ROV undersøkelser
ikke værer nødvendig å utføre på hver
maksimale belastning.

MOM C skal gi kunnskap om
mil jøtilstanden i f jern- og
overgangssonen og inn mot
nærsonen til
akvakulturanlegget.

Skal gi et
sammenligningsgrunnlag opp
mot vurderinger gjort i MOMB på bløtbunnsprøver. Eller
som en helhetlig vurdering av
lokaliteten hvis det er kun
hardbunn uten mulighet for å
få opp godk jent
prøvemateriale.

UTFØRELSE AV PRØVETAKI NG OG UTSTYR
Det er personell fra et kompetent organ som skal utføre undersøkelsene og som har ansvar for prøvetaking og bruk
av riktig utstyr.
Utstyr skal rengjøres og desinfiseres før det tas i bruk på anlegget. Type utstyr som brukes er spesifisert i NS
9410: 2016 og skal følges.
Antall prøver og avstand per anlegg er definert ut fra MTB.
RAPPORTER
Det er selskapets eget ansvar å vurdere innholdet i rapportene og sørge for at de inneholder alle krav ihht NS
9410: 2016 og eventuelle myndighets- eller sertifiseringskrav.
Etter endt undersøkelse skal det rapporteres til fiskeridirektoratets regionkontor. Resultater og rapporter lagres i
Altinn og i vannportalen.no.
Alle rapporter skal vurderes opp mot kravene som stilles i NS 9410: 2016 og NS-EN I SO 19493: 2007
REGI STRERI NG
Rapporter, bilder og video
AVVI KSBEH ANDLI NG
Avvik fra denne prosedyren skal registreres i

Avviksregistrering oppdrett

Følgen de dokumen ter lenker til dette dokumen tet:
Biodiversitetsplan
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