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TEKMAR 2013 – ASC 
Erfaringer og teknologiske utfordringer på vei mot sertifisering 

Eller «hvordan det føles å løpe marathon uten å vite hvor målstreken er» 

Per Gunnar Kvenseth 
BioSecurity leader Villa 



Dec-13 2 

Aquaculture Stewardship 
Council - ASC  

 
 Presentert av WWF Norge i går – Lars H Andresen 

En omfattende miljøsertifisering 
 
1. Nasjonale lover og regler 
2. Habitat, biodiversitet og økologi 
3. Helse og genetikk hos villfisk 
4. Miljøvennlig og effektiv ressursbruk 
5. Sykdom og parasitter 
6. Sosialt ansvar 
7. God nabo 
+ smoltstandard 



Bakgrunn  - sammenligning 
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• Dokumentasjon – dokumentasjon og dokumentasjon ! 
  
• Økologisk sertifisering (Debio – EU ) standard = 40 sider (laks, abbor, 

torsk og blåskjell) 
 
 

• Whole Foods Market Salmon Standard =36 sider (kun laks) 
 
 

  
• ASC – Salmon Standard 1.0 June 2012 – 103 sider 
• + 

• Audit Manual 39 tettskrevne sider – skrift 8 
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Prosessen for å bli godkjent 

Villa Artic 

• Policy – Si (og skriv) hva du har planer om å gjøre – kvalitetssystemer – 
signert og stemplet statemet – fra ledelse. På alle punkter i ASC 
standarden. 

  
• Prosedyrer – skriv rutiner på hvordan du gjør det du har som policy 
  
• Domumenter at dette er gjort og fulgt opp i henhold til policy og 

prosedyrer 
 a) Intervju av de ansatte 
 b) Skriftlig – Fishtalk – EQS – leverandører – offentlig – muligheter
 c) Observasjoner fra revisor – inspeksjon 

 
• Åpenhet – publisering på www.villaorganic.com 
 

 
Villa Arctic 

http://www.villaorganic.com/


Prosessen i Villa 

• Vår 2012 – melding til IMO (Institut Fur Marktøkologie)  
• August 2012 – preaudit fra IMO og preaudit rapport 
• Februar 2013 – alle vilkår oppfylt/på plass – 6 mnd. periode starter å løpe 
• September 2013 – revisjon en uke – VA, KP, VS, RP,VS 
• Oktober 2013 – draft audit report – kommentarperiode 8. – 22.oktober 
• November 2013 – lukking av avvik 

 
• November 2013 – «Certification procedure and Villa reports have been finalised and 

have been verified by ASI (Accreditation Services International). As soon as we have our 
signed scope extension, we can issue the certificate for Villa. We are trying to push this to happen 
before TEKMAR 2013 but finally, this is not our call. “ IMO – 27.11.13. 

 

5 



Utfordrende ! 
• Dokumentere ting du IKKE har gjort 

• Ikke benyttet forbudte antibiotika 
• Ikke spylt nøter behandlet med kobber 
• Ikke benyttet barnearbeid 
• Ikke benyttet dykkere uten nødvendig sertifikater 
• Ikke benyttet tvangsarbeid 
• Ikke benyttet underbetalte arbeidere 
• Og mye – mye mer ! 
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Villa lokaliteter i øst-Finnmark 



Et glimt inn i noen av utfordringene på 
vei mot ASC sertifiseringen 
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Etterfølger nasjonale – og lokale lover 
og reguleringer 
 

Villa Artic 

 
• Dokumentere; 
• 1.1.1 Oppfylle alle reguleringer angående bruk av vann og land 

• Leieavtaler, lokalitetsklarering 
 

• 1.1.2 Oppfylle alle skattelover 
• Skattepapirer, revisjonspapirer 

 
• 1.1.3 Oppfylle alle regler og lover angående arbeidsforhold 

• Arbeidstilsynet, fagforening, tillitsmann, verneombud 
 

• 1.1.4 Oppfylle tillatelser angående vannkvalitet 
• Fylkesmannen, MOM, utslippstillatelse 

Villa Arctic 
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Naturlig habitat – biodiversitet og 
økosystem 
 

Villa Artic 

 
• 2.2.1 Ukentlig midlere % oksygenmetning på 5 m dyp i nøter med       

fisk  >  70% (måles og dokumenteres) 
 
• 2.1.2 Fauna index score som indikerer 
 god til høy økologisk kvalitet i sedimentene – tredjeparts dokumentasjon. 

 
• 2.2.3 / 2.2.4 Dokumentere – gjennom tredjeparts analyser – at anlegget 

har god eller veldig god vannkvalitet. Alternativt ukentlige målinger av 
nitrogen og fosfor (IMR – status rapport /RISK rapport) 

 
• 2.3.1 Prosentvis støv/knus i fôret ved mottak < 1% på vektbasis. Måles 

kvartalsvis eller hver 3. måned (god sjekk – måles ved hvert mottak).  
 Villa Arctic 
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LAKSELUS 
Kjemiske midler (kg aktivt substans)  2001 – 2012 - Norge 

STOFF 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cypermetrin 69 62 59 55 45 49 30 32 88 107 48 232 

Deltametrin 19 23 16 17 16 23 29 39 62 61 54 121 

Teflubenzur
on 

28 - - - - - - - 2.028 1080 26 51 

Emamektin 12 20 23 32 39 60 73  81    41 22 105 36 

H2O2 tonn 308 3.071 3.144 2.358 

Azametifos 
Salmosan 

66 1.460 3.346 2.437 4.059 

Kilde; Nasjonalt Folkehelseinstitutt 
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Lakselus – telling – behandling PTI 

Villa Artic 

• 3.1 Kontroll med parasitter – villfisk (i 
områder med vill laksefisk) 

• 3.1.4 Ukentlig lusetellinger i sensitive perioder for 
villfisk. Resultatene offentliggjøres innen 7 dager 

• 3.1.5 Dokumentasjon angående forståelse for 
laksefisk sine vandringsruter, tider og 
bestandsstatus i elver innen 50 km 

• 3.1.6 Overvåke lakselus på vill laksefisk 
(laksesmolt), sjøørret og sjørøye. Publisere 
resultatene raskt. 

• 3.1.7 Max. Lusenivå i sensitive perioder for villfisk 
0,1 voksen holus/laks 
 

• 5.2.5 PTI score  < 13 (2-3 behandlinger mulig) Villa Arctic 
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Antallskontroll og tellenøyaktighet 

Villa Artic 

• 3.4.1 Max. Antall rømt fisk i siste generasjon = 300 
 
• 3.4.2 Tellenøyaktighet ved utsett og høsting – definert 

og dokumentert fra tellemaskiner eller dokumentert fra 
håndtellinger > 98% 

 
• 3.4.3 Beregnet avvik/uforklarlig tap – offentliggjøres på 

www. 
 

• 3.4.4 Omfattende plan for å forebygge 
     rømming Villa Arctic 
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3.4.4 Rømmingsforebygging – trening. 
Skal omfatte og dokumenteres. 

Villa Artic 

• Opplæring og trening  
• Kunne teste notstyrke 
• Riktig maskevidde 
• Notlogg – spordbarhet på nøter 
• Predatorhåndtering 
• Avvikshåndtering 
• Risikovurdering (hull, håndteringsfeil) 
• Telleteknologi og nøyaktighet (98%) 
• Kompetanse, trening, teknologi og holdninger 

Villa Arctic 
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Energi og GHG 

Villa Artic 

• 4.6.1 Oversikt over all energibruk i 
produksjonsperioden i sjø (kilojoule/mt fisk/ 
produksjonssyklus). 

 
• Nyttig for å styre – og ha et bevisst forhold til forbruk 

av bensin, diesel og elektrisitet. 
 
• 4.6.2 GHG utslipp fra matfiskanlegget 
 

Villa Arctic 
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Kobberimpregnering og vasking av 
nøter 

Villa Artic 

• 4.7.1 Anlegg som benytter kobberimpregnering – må bevise at 
nøtene ikke vaskes eller behandles på anlegget. Ingen 
høytrykksspyling under vann. 

• 4.7.5 Bevis for at biocidet er godkjent i EU, USA eller Australia 

Villa Arctic 
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Fôr  

Villa Artic 

• 4.1.1 Full sporbarhet på alle ingredienser som utgjør > 1% 
• Tredjeparts dokumentasjon 

 
• 4.3.2 Fish Source Score – www.fishsource.org 

 
• 4.3.4 Ingen råstoff fra IUU (Illegal, Unregulated and Unreported). 

Kategorisert som sårbare,  rødliste eller truede arter av IUCN 
(International Union for the Conservation of Nature) 
 

• 4.4.2  Kun soya sertifisert av RTRS (Roundtable for Responsible Soy) 
eller lignende (innen 5 år) 
 

• Utmerket jobb utført av BioMar ! 
• Sporbarhet og dokumentasjon på hver enkelt levering Villa Arctic 
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Samspill - internt 

Villa Artic 

• Kvalitet, kvalitetsleder og kvalitetssystemer (EQS) 
• Dokumentstyring og linker – www. 

• Veterinær og fiskehelse 
• Samarbeid regionalt og lokalt 

• Ledelse 
• Driftsledere og teknisk personell 
• Koordinator 

Villa Arctic 
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Samspill - eksternt 

Villa Artic 

• Mattilsynet, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, 
Veterinærinstituttet, NINA, DN, mm. 

 
• Viktige bidrag fra inspeksjons- og revisjonsrapporter fra; 
      Mattilsynet, Fiskeridir., Fylkets miljøvernavdeling, Arbeidstilsynet  
 + lukkede avvik. 
 
• Leverandører – fôrselskap, leverandører av flåter og nøter, dykkere og 

servicefolk – statements angående sosiale rettigheter til ansatte (10 
viktigste – utvide til 50) 

 
• Lokale «stakeholders» – fiskere, laksefiskere, div. NGOs, skal ha 

dialogmøte 2 ganger per år. 

Villa Arctic 
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Fiskehelse og fiskesykdommer 

Villa Artic 

• 5.1.3 Håndtering av dødfisk  - 100% 
• 5.1.4 All dødfisk klassifiseres etter dødsårsak 
• 5.1.5 Max virusrelatert dødelighet i siste 

prod.syklus < 10% 
• Gjelder også uspesifikk og uforklart dødelighet 

som kan være virusrelatert 
 

• 5.1.6 Max. Uspesifisert / uforklart dødelighet i 
hver av de to foregående prod. syklus < 40% 
av total dødelighet (for anlegg med mere enn 
6% total dødelighet) 
 

• 5.1.7 Program for redusert dødelighet med 
årlige mål. 

Villa Arctic 
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Rødliste – sårbare arter 

Villa Artic 

 
• Sydvaranger - Jarfjord 
• Bjørn, gaupe og krykkje 
• Status og plan for å redusere 
 påvirkning  

Villa Arctic 
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Tiltak dersom miljøparametre ikke er 
innen grenesverdier 
 

Villa Artic 

 
• A) Benytte annen evalueringsmetode – om mulig 
• B) Lengre brakkleggingstid – og nye prøver 
• C) Mindre biomasse 
• D) Endre geografisk posisjon for anlegget 

Villa Arctic 
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Pådriver 

Villa Artic 

• Må ha en pådriver (koordinator) internt for prosessen 
mot ASC sertifisering  

• Mye purring,frister og dokumentasjon 
• «Nå står og faller hele prosessen på ditt bidrag» ! 

Villa Arctic 

? 
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Villa Artic 

 

Villa Arctic 
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Samarbeid om leppefisk mot lusa ! 

 

Sluttkommentar ASC 
«Dont do it if you dont mean it» 
Fritt etter AXE reklame 



 
 
• Fra 01.01.2014 
• Smøla klekkeri og 

Settefiskanlegg AS 
• En del av Smølen 

Handelskompani 
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Bergnebb 

Gressgylt 

Rødnebb 

Blåstål 


	Slide Number 1
	Aquaculture Stewardship Council - ASC
	Bakgrunn  - sammenligning
	Prosessen for å bli godkjent
	Prosessen i Villa
	Utfordrende !
	 
	Et glimt inn i noen av utfordringene på vei mot ASC sertifiseringen
	Etterfølger nasjonale – og lokale lover og reguleringer�
	Naturlig habitat – biodiversitet og økosystem�
	LAKSELUS�Kjemiske midler (kg aktivt substans)  2001 – 2012 - Norge
	Lakselus – telling – behandling PTI
	Antallskontroll og tellenøyaktighet
	3.4.4 Rømmingsforebygging – trening.�Skal omfatte og dokumenteres.
	Energi og GHG
	Kobberimpregnering og vasking av nøter
	Fôr 
	Samspill - internt
	Samspill - eksternt
	Fiskehelse og fiskesykdommer
	Rødliste – sårbare arter
	Tiltak dersom miljøparametre ikke er innen grenesverdier�
	Pådriver
	Slide Number 24
	Samarbeid om leppefisk mot lusa !
	�
	Slide Number 27
	Slide Number 28

