Værnes,
16.11.2016

VELKOMMEN TIL ERFARINGSSEMINAR:
HVA ER KRITISKE FAKTORER

Avlusingsoperasjoner

VELKOMMEN OG
MOTIVASJON FOR
ERFARINGSSEMINARET
"KRITISKE FAKTORER VED
AVLUSINGSOPERASJONER"
Forskningsleder Drift og operasjon, Leif Magne Sunde, SINTEF
Fiskeri og havbruk, leif.m.sunde@sintef.no / 90099485
Erfaringsseminar "Hva er kritiske faktorer før, under og etter
avlusingsoperasjoner", Værnes, 16.11.2016 i regi av SINTEF og
FHF

Velkommen
• Min oppgave: aktualisere rundt tematikken – og være møteleder/fasilitør sammen
med Zsolt/Kristine/Jens og Kjell
• Fulgt "lakseluskampen" tett siden 2009, ‐ personlig erfaring med lakselus siden slutten av 1980‐årene – både med
NUVAN og løk!

• Imponerende forsamling
• SINTEF har sammen med FHF, og utvalgte industriaktører, utarbeidet program
• Ad‐hoc ‐ mobilisert på kort tid – 115 høykompetente deltagere!

• Tett agenda
• Kombinasjon av presentasjoner og diskusjoner
• Forventninger om aktualiserende innlegg – del dine erfaringer ‐ og gjerne høy temperatur!
• Løsningene blir ikke "vedtatt" her i dag
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•Vi trenger alle videre i
lakseluskampen ‐ NØDUTGANGER
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Bakgrunn
• "SINTEF tett på": impulser fra oppdrettere, veterinærer, fartøyfolk,
utstyrsprodusenter, myndigheter, organisasjoner og forskere
• Fanger opp momenter som aktører er opptatt av ‐ ulike oppfatninger – avhengig av hvor "de sitter"
• TEKMAR – belyst sider av lakselus/fiskevelferd/dokumentasjon/standardisering gjennom flere år
• Gjennomført ulike prosjekter innen "både medikamentelle og ikke‐medikamentelle"

• Forskerens oppgave: sette fokus på viktig tematikk, "utfordre industrien" –
bidra til innovasjonsprosesser ‐> framgang
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Hensikt og motivasjon ERFARINGSSEMINAR
• Mål:
• Få satt fokus på kritiske faktorer før, under og etter avlusingsoperasjoner
• Presentere synspunkter og erfaringer fra forskjellige aktører, med ulike perspektiv, avhengig av hvilken posisjon de har
i forhold til avlusingsoperasjoner
• Få i gang diskusjoner ‐ identifisere utfordringsområder av felles art
• Forhåpentligvis – lære av hverandre, og søke å etablere et kunnskapsfundament som kan brukes videre for å hjelpe
næringen til bedre kontroll på avlusingsoperasjoner
• Ikke ute etter "å ta" enkeltaktører – det viktigste er at vi får opp en god og ærlig diskusjon rundt situasjonsbildet
gjennom erfaringsdeling

• Legge til rette for dialog og prosesser tilknyttet avlusingsoperasjoner
• Finne samarbeidsområder og metoder for å drive utviklingen videre på området (generisk og pre‐kompetitivt)

• Identifisere tiltak som kan redusere risiko
• Klarlegge hva som må til relatert til kritiske faktorer og avlusingsoperasjoner, for å nå fram til framtidens løsninger

• Bidra til å redusere skader og dødelighet i forbindelse med avlusingsoperasjoner
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Situasjonsbeskrivelse
• Foregår en omfattende kamp mot lakselus (og AGD) i norske oppdrettsanlegg
• Ulike behandlingsteknologier brukes, ‐ få opp kritiske faktorer som er av
generisk art, og som påvirker utfallet av behandlinger, enten det skjer med:
• BAD: Lukket badebehandling med medikament/H2O2/ferskvann
• MASKIN: Ikke‐medikamentelle behandlingsteknologier ("spyling")

• Er en betydelig behandlingsdødelighet
• Mange årsaker:
• "overdose" av hydrogenperoksid
• Trenging
• Skader i ikke‐medikamentelle "anti‐lusemaskiner"
• ++++
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Hvorfor er tiden inne for å sette fokus på kritiske
faktorer tilknyttet avlusingsoperasjoner?
• BORTFORKLARINGER heller enn FORKLARINGER som gjelder ved hendelser med
behandlingsdødelighet
• SLITER STERKT på næringens TROVERDIGHET
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Forventning, krav og ansvar…….SAMSVAR?

?
Myndighet

Laksenæring

Laksenæring: BADEBEHANDLING AlphaMax/BetaMax/Salmosan

Laksenæring: BADEBEHANDLING Hydrogenperoksid

Laksenæring: IKKE‐MEDIKAMENTELL (mekanisk/spyling m.v.)
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…… nå drar det seg til enda et hakk…….
Mitt
utgangspunkt:
Ikke akseptabelt
med
behandlingsdød
‐ uavhengig av
smertediskusjon
som pågår!
VELFERD
10

LAKSELUS

Hvor er næringen på vei?
• Næringen tvinges over i en ny fase?
• Blir det en ansvarliggjøring – på alvor?
• Hvordan kan næringen svare offensivt i forhold til det
landskapet som tegner seg framover?
• Nødvendig å utvikle beslutningsstøtteverktøy for å kunne
være sikker på at en har "kontroll på " de viktigste faktorer?
• Min påstand:
• Tiden er inne for erkjennelse om at vi må "ta oss på tak",
og gjøre et signifikant løft i næringen
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Vi har knekt store nøtter før…….
• Rømming – vårt tidligere "svin på skogen"
• Var i en lik situasjon for snart 15 år siden
• Næringa tok seg på tak
• NS9415 og NYTEK kom på plass
• Rømming kom "under kontroll"
• Har kostet laksenæringen 5 MRD +
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• INGEN er i dag uenig om at den innsatsen var
riktig

Tid for å heve standarden på avlusingsoperasjoner?
• NS9417: Noe å bygge på for å få bedre
datakvalitet?

• NS941X for fiskevelferd?
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Oppspill – og ønsker for dagen
• Alvoret er "her", med økt fokus på ansvarliggjøring
• Mobilisere til samarbeid bredt og på tvers
• Påstand: Næringen må opp en divisjon for å "komme oppå lakselusa"!

Løftet må tas nå
• I dag fokus på:
1) Kritiske faktorer, ‐ men se dagens arbeid i en større
sammenheng
2) Tiltak som kan/bør/må iverksettes før/under/etter en avlusing
for å redusere risiko mest mulig?
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Kritiske faktorer – plan for dagen
Dagen er delt i 3 deler:
• Del 1: Oppdretterens vurdering: Erfaringer med tap av fisk
• Del 2: Operasjonsstøtteverktøy: bidrag til bedre beslutninger?
• Del 3: Diskusjoner – identifisering av kritiske faktorer
• Få belyst tematikken fra ulike "stakeholdere" i "avlusingsoperasjon‐
industrien"
• Legge til rette for diskusjoner/videre prosesser gjennom oppsummerende,
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åpen rapport

