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Slakte/bløggebåter
Fiskehelse, -velferd og trygg mat. 

Veterinær Aud Skrudland. Mattilsynet



Slakting av fisk

• Fisk skal bedøves før eller samtidig med avliving og være bedøvd til døden inntrer.

• Fisk skal avlives umiddelbart etter bedøving, og det skal sikres at den er død før 
videre behandling. Fisken skal dø som følge av blodtap fra hjernen.

• Om nødvendig skal fisken roes ned før bedøving

Bedøving og avliving av fisk



Avliving på oppdrettsanlegget

• Krav om egen godkjenning gjelder ikke for forsvarlig avliving av små mengder fisk på 
oppdrettsanlegget (tapere og svimere, utsortert fisk ved vaksinering etc) 



Mobile slakteri

• Slakte/bløggebåter slakter  fisk til mat. 
• Destruksjonsbåter slakter fisk til biprodukt som aldri skal 

bli mat. 



Fisken som slaktes til mat

• Næringsmiddelhygieneregelverket

• Kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer 

• Særkrav ved eksport til enkelte markeder

Trygg mat og sporbarhet



Hva er viktig?

• HACCP basert internkontrollsystem. 
• Flytskjema og risikovurdering. Ansvarsfordeling og avviksbehandling

• Utstyr og lokaler

• Kjølekapasitet

• Rutiner og kontroll av renhold

• Personlig hygiene

• Risikovurdering og kontroll av smittestoff og uønska stoff i/på fisken.
• Listeria

• Salmonella 

• Legemiddelrester

• Vannkvalitet ferskvann, sjøvann og is
• Drikkevannskvalitet

• Rent sjøvann



Fiskevelferd

• Kompetanse og opplæring
• Eget opplæringsprogram som skal dokumenteres

• Trenging og holdetid i kast

• Andre metoder for å få tak i fisk som skal slaktes?

• Metoder og utstyr som er egnet

• Tempo innpumping i forhold til kapasitet

• Kontroll og feilretting

• Kriterier for å stoppe slakting 

• Håndtering av rensefisk og sei.

• Beredskap 



Fiskehelse 

• Risikovurderinger

• Oversikt over smittesituasjon og driftsmønster

• Rutiner for vask og desinfeksjon mellom ulike oppdrag

• Dokumentasjon av rutiner

• Anlegg med restriksjoner på grunn av smittsom sykdom kan ha krav om egen 
godkjent slakteplan

Flytting mellom lokaliteter og over grenser



Avløpsvann

• Krav til behandling før utslipp. 

• Godkjent metode og utstyr for behandling
• Syre og klor mest aktuelt

• Kan levere til mottaksanlegget dersom disse har utstyr og kapasitet

• Utslipp av behandlet vann minst 5 km fra oppdrettsanlegg

• Dokumentasjon

Utbløding, kjøling og vask



Syk og svekket fisk

• Skal ikke medføre at oppdretter påfører fisken større belasting er enn ellers fordi 
fisken kan slaktes

• Fisk som slaktes skal ha tilnærmet normal svømmeadferd, hjertefrekvens og 
blodsirkulasjon

• Døende fisk kan synke ned og vil kunne havne sammen med dødfisk

• Fisk som slaktes skal ikke være forurenset av dødfisk som kan være i ulike grader av 
oppløsning, avføring, fôrrester eller annet avfall 

• Tydelig skille mellom levende fisk som kan slaktes og død fisk som er biprodukt og 
som ikke skal kunne forurense slaktefisken på noen måte. Sortering kan ikke skje på 
slaktebåten. 

• Opptak av slaktefisk må skje på en måte som sikrer at den ikke blir forurenset.

• Etikk og omdømme? 

Plukke enkeltfisk  som er syk eller skadet



Meldeplikt

• Særlige krav til journalføring

• Mattilsynet skal varsles umiddelbart ved:
• grunn til mistanke om sykdom på liste 1, 2 eller 3

• teknisk svikt eller andre forhold som har medført vesentlige velferdsmessige konsekvenser for 
fisken.

• Meldeplikt for planlagt slakting. Skjema i Mattilsynets skjematjeneste. 

• Senest torsdag for slakting som er planlagt påfølgende uke. 

• Ved akutte behov for slakting må melding legges inn så snart dette er kjent og 
sendes til lokalt Mattilsyn der slakting foregår på epost i tillegg til via 
skjematjenesten. 



Fisk med feil og mangler

• Oppdrettet fisk skal sorteres innenlands slik at fisk med sår, misdannelser, grove 
behandlingsfeil eller indre kvalitetsfeil ikke omsettes til humant konsum.

• Båter som ikke sløyer fisk og som leveres slaktet fisk i bulk til et anlegg har ikke 
mulighet til å gjennomføre denne sorteringen. 

• Slaktebåten må da sørge for at mottaker gjennomfører dette.

Produksjonsfisk



Transport fra slaktebåt til 
mottaksanlegg

• Må skje med fartøy/kjøretøy som er registrert for transport av næringsmidler 
dersom det ikke skjer på slaktebåten. 

• Generelle krav til lokaler og utstyr, renhold og kontroll av dette. Temperaturkontroll 
og håndtering av avløpsvann gjelder. 

• Åpne kar på dekk er ikke akseptabelt



Internkontroll

• Hvilket regelverk gjelder

• Hvilke farer kan oppstå
• Dyrehelse

• Dyrevelferd

• Mattrygghet

• Rutiner for å forebygge fare

• Rutiner for å kontrollere at fare ikke skjer

• Avviksbehandling

• Revisjon av systemet

• Nødvendig kompetanse

• Tilstrekkelig bemanning

• Beredskap 

Krav i begge regelverk 



Godkjenning
Mattilsynets skjematjeneste 

• Søk godkjenning som Ny Næringsmiddelbedrift
• Mottak, slakting og produksjon av fiskerivarer og muslinger 

m.m. 
• Produksjonsform Slakting av laksefisk

• Nødvendige vedlegg
• Behandles av Mattilsynet der rederiet har kontoradresse
• Det skal være inspeksjons før godkjenning kan gis



Godkjenning

• Må oppfylle krav i begge regelverk
• Vil ofte få betinget godkjenning for 6 måneder før endelig 

godkjenning gis
• Utstyr og lokaler skal være på plass før godkjenning gis
• Internkontrollsystem må i hovedsak være klart, men kan tilpasses 

den første driftsperioden



Slakte/bløggebåter

•Kan ikke lene seg på oppdretter eller mottaker 
av slaktet fisk

•Eget ansvar for firma som driver slaktebåter
•Personlig ansvar for fiskevelferd for alle som 

jobber med levende fisk

Selvstendig ansvar



Mer info 

Gjelder båter for destruksjon


