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STIM AS / Besøk: Storgata 9, 8370 Leknes / Post: PB 344, N-8376 Leknes / Tel +47 76 06 09 30 / 
E-post: post@stim.no  Org.nr.: 964 873 755 

Intensjonsavtale – 20.01.2021 
 

  

 

Intensjonsavtale mellom  

STIM AS Kunnskapstjenester og Nordfjorden Torsk AS 

 
Avtalens omfang: Kunde velger å benytte seg av STIM AS som ekstern fiskehelsetjeneste for 

sine lokaliteter i det avtalte geografiske område, sør for Stadlandet. Det er enighet om å 

forhandle om en endelig avtale når forholdene ligger til rette.  

  
 

Kunde Nordfjorden Torsk AS 

Adresse Borgundvågvegen 237, 6750 Stadlandet 

Kontaktperson Ola Kvalheim 

Telefon  

Epost olakvalheim@gmail.com 

 
Kunde Har inngått intensjonsavtale om å bruke STIM som ekstern fiskehelsetjeneste:  
 

Leverandør STIM AS  

Adresse Storgata 9, 8370 Leknes 

Kontaktperson Magnus Lian 

Telefon 92415471 

Epost magnus.lian@stim.no 

 
Prisliste Pris pr 20.01.2021 er  

1230 kr pr time for fiskehelserelatert arbeid  
850 kr pr time for transport/kjøring til og fra lokalitet   
Endelig prisliste over alle tjenester legges ved endelig avtale. 

Betalingsbetingelser Følger av endelig avtale. 

Annet Avtalen er bekreftet av begge parter pr mail  

 
For STIM AS  

Avdelingsleder fiskehelse Sør-Norge 

Veterinær Magnus Lian 

Bergen 20.01.2021 

 

 

Vedlegg: 

1. Standard leveringsbetingelser 

2. Spesifikasjon fiskehelsetjeneste 

 

Vedlegg 5 
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VEDLEGG 1 – STANDARD LEVERINGSBETINGELSER 

 

 
1. LEVERANDØR SINE FORPLIKTELSER OG ANSVAR  

 
Leverandør skal stille med kvalifisert personell som har tillatelse til å utøve den 

tjeneste som er beskrevet i avtalen. Leverandør skal føre journal i henhold til 

journalføringsforskriften. Etter at et helsebesøk er utført, skal Leverandør skrive 

rapport som sendes til oppdragsgiver. Rapport fra rutinehelsebesøk skal skrives senest 

innen 10 virkedager etter besøket. Dersom analysesvar eller andre opplysninger som 

skal stå i rapporten ikke foreligger etter 10 dager, blir den første rapporten å anse som 

en midlertidig rapport, og det utstedes en endelig rapport når all informasjon er tatt inn 

i rapporten. Leverandør skal utføre sine oppgaver på kvalitetsmessig og faglig god 

måte i henhold til oppdragsbeskrivelsen. Leverandør blir ikke ansvarlig for tap eller 

skader som oppstår som følge av de tjenester eller råd, skriftlig eller muntlig, som er 

gitt utover det som følger av ansvarsforsikringen for de ansatte i Leverandør. 

Ansvarsforsikringen er begrenset til 10 millioner kr pr år og 2.5 millioner kr pr 

skadetilfelle. Leverandørs representant skal i god tid før et helsebesøk avtale tidspunkt 

for besøket med ansvarshavende på anlegget, med forbehold om vær. Under besøket 

har Leverandør følgende oppgaver: 

• Gjennomgang av parametere med betydning for fiskehelse og fiskevelferd. 

• Observasjon og nedtegnelse av relevante fysio-kjemiske parametere på 

anlegget. 

• Inspeksjon og kontroll av biosikkerhet og orden på anlegget med betydning for 

fiskehelse og velferd.  

• Utredelse av fiskens helsestatus i et representativt utvalg av 

produksjonsenhetene med særlig vekt på enheter med forhøyet dødelighet eller 

unormal adferd for å eventuelt avdekke forekomst av sykdom. 

• Risikobasert undersøkelse og eventuell prøvetaking av et representativt utvalg 

av frisk fisk, svimere og/eller dødfisk basert på de gjeldende forhold på det 

aktuelle anlegget. 

• Råd- og veiledning relatert til den aktuelle helsestatusen gjeldende på anlegget. 

 

 



 

 

2. KUNDEN SINE FORPLIKTELSER OG ANSVAR 

 
Kunde skal kun benytte STIM AS som sin leverandør av eksterne fiskehelsetjenester i 

det avtalte geografiske området eller de lokaliteter som er nevnt. Kunde skal holde 

Leverandør orientert omkring alle forhold som kan påvirke Leverandør sin mulighet 

til å utføre en god oppfølging, samt orientere om endringer i omfanget av Kunde sin 

virksomhet. Dette for at Leverandør skal ha en reell mulighet til å avpasse kapasiteten 

i forhold til omfang. Kunde skal så langt som mulig følge fiskehelsefaglige råd som 

måtte bli gitt fra Leverandør. I forbindelse med eventuell påvisning av 

uforholdsmessige helsemessige forhold i anlegg kan unnlatelse av å følge opp slike råd 

bli påpekt av STIM i attester, rapporter m.m. Kunde skal i fellesskap med leverandør, 

sørge for at personell som skal gjennomføre behandling med legemidler har fått 

tilstrekkelig opplæring før de får utføre oppgaven. For å kunne utføre arbeidet som 

kreves av fiskehelsetjenesten i henhold til driftsforskriften, forutsettes det at Kunde: 

• Viser etterspurt driftsjournal ved anleggsbesøk, som er en forutsetning for å 

kunne utføre helsebesøk ihht driftsforskriften. 

• Holder Leverandør informert om dødelighet og helsestatus ved aktuelle anlegg. 

• Informerer Leverandør i forkant av inntak av ny fisk i aktuelle anlegg. 

• Etter en reseptutstedelse gir Leverandør resultater av medikamentelle 

behandlinger og fører behandlingslogg. 

• Sørger for at representant med kjennskap til fisken/anlegget er til stede ved 

anleggsbesøk. 

• Sørger for:  

- Rutinebesøk, med reisetid, i all hovedsak gjennomføres i normal 

arbeidstid 

- Transport til og fra sjøanlegg fra avtalt møteplass. 

- Egnet utstyr til uttak og oppbevaring av fisk. 

- Arbeidsbenk i normal arbeidshøyde med god belysning tilpasset 

prøveuttak. 

  



 

 

3. FORCE MAJEURE  
  

Hver av partenes forpliktelser i henhold til denne avtale er betinget av at det ikke 

inntrer begivenheter som vedkommende part ikke har kontroll over, f.eks. krig, 

arbeidskonflikter, flom, brann, mangel på transportmidler o.l. Vedkommende part skal 

imidlertid gjøre sitt beste for å overkomme problemet så raskt som mulig. 

 

 

4. TAUSHETSPLIKT  

  
Leverandør har generell taushetsplikt både i forhold til anleggets helsemessige status 

og andre driftsmessige forhold Leverandør måtte bli kjent med i forbindelse med sitt 

arbeid. Kunde er innforstått med den varslings- og informasjonsplikt Leverandør har 

eller kan bli pålagt i tilknytning til gjeldende lovverk med forskrifter. 

 

  



 

 

VEDLEGG 2 – SPESIFIKASJON FISKEHELSETJENESTE 
 
Bestemmelsene i spesifikasjonen under tar utgangspunkt i lovverk og krav for 

akvakultur, disse vil tilpasses for helsekontroll av villfanget fisk i ventemerdanlegg. 

 

1. HELSEKONTROLL I SETTEFISK- OG MATFISKPRODUKSJON 
 

Minstekravet er hjemlet i FOR 2008-06-17 nr. 822: Forskrift om drift av 

akvakulturanlegg §13, §14 og §62 og beskriver oppgaver som skal utføres ved Kunde 

sine anlegg. Frekvensen for ordinære helsekontroller i settefisk-, matfisk og stamfisk-

produksjon er for settefisk 12 rutinebesøk i året. I matfiskproduksjonen hjemles det for 

6 eller 12 rutinebesøk i året avhengig av antall fisk på lokalitet. 

 

 

2. HELSEKONTROLL VED AKUTTBESØK 
 

Kravet er hjemlet i FOR 2008-06-17 nr. 822: Forskrift om drift av akvakulturanlegg 

§13 og §14. Oppgavene skal utføres som nevnt over med spesielt fokus på, og med de 

tilgjengelige og nødvendige midler for, så raskt som mulig finne ut av årsaksforhold i 

tilfeller med forøket eller akutt høy dødelighet. Ved behov for akuttbesøk grunnet 

forsøket dødelighet mm. skal fiskehelsepersonell så snart det overhodet lar seg gjøre 

og uansett i løpet av få dager gjennomføre besøket. 

 

 

3. LEGEMIDDEL 
 

Bruken av legemidler er hjemlet i 

FOR-2008-06 nr. 822: Forskrift om drift av akvakulturanlegg 

FOR-2009-12-18-1839: Forskrift om legemidler 

FOR-1998-04-27 nr. 455: Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra 

apotek 

FOR-2007-01-16 nr. 50: Forskrift om bruk av legemidler til dyr 

LOV-2001-06-15 nr. 75: Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell 

(dyrehelsepersonelloven) 

 



 

 

Dyrehelsepersonelloven regulerer hvem som kan gi legemidler til dyr, og krav til 

opplæring dersom administreringen av legemiddelet delegeres til personell på Kunde 

sine lokaliteter. 

 

§ 18.Om medisinsk behandling av dyr og bruk av bestemte metoder m.m. 

Bare den som er veterinær kan bruke reseptpliktige legemidler til behandling av dyr, 

Bestemmelsene i denne paragrafen er ikke til hinder for at dyrehelsepersonell kan 

nytte medhjelper jf. § 15. 

 

§ 15.Bruk av medhjelper 

Dyrehelsepersonell kan i sin virksomhet la seg bistå av annet personell forutsatt at det 

gis tilstrekkelig instruksjon og føres tilsyn. Den som overlater utførelse av oppgaver til 

andre, skal påse at vedkommende har de kvalifikasjonene som kreves for forsvarlig 

utførelse av oppgavene. 

 

Oppgaver som ved behov skal utføres av Leverandør i Kunde sine anlegg hva gjelder 

legemiddelbruk er som følger: 

- Foreskrive legemidler og vaksiner. 

- Utpeke og gi instruksjon til medhjelpere i henhold til §15 over, bl.a. gjennom 

medhjelperkurs. Siden det stadig kommer nye legemidler på markedet og vilkår 

for bruk for eksisterende legemidler endres, skal medhjelperopplæring gis 

minst hvert 5 år.  

- Gi råd og veiledning ut ifra den gjeldende helsestatusen. 

- Oversende kopi av resept til kontaktperson hos Kunde. 

- Kontrollere at forskrevet legemiddel administreres/har blitt administrert som 

foreskrevet (legemiddellogg). 

- Kontrollere resultatet fra bruken av legemiddelet (effekt, bivirkninger etc.). 

 

 

4. RÅD OG VEILEDNING 
 

Den eksterne fiskehelsetjenesten skal ved henvendelse fra Kunde ut ifra sin faglige 

vurdering og på best mulig måte gi råd og veiledning ut ifra: 

- Den gjeldende helsestatusen. 

- Spørsmål om biosikkerhet. 



 

 

- Spørsmål om forebyggende helsetiltak. 

- Spørsmål om dyrevelferd. 

- Spørsmål om sykdommer hos fisk, og andre aktuelle emner. 

- Spørsmål om legemiddelbruk. 

 

 

5. RAPPORTERING, ATTESTERING OG BEKREFTELSER 
 

Alle journaler, rapporter og attester skal leveres i henhold til FOR 2006-02-20 nr 229: 

Forskrift om journal for dyrehelsepersonell. Utførelsen og innholdet bør være av en 

slik kvalitet at lesere uten forkunnskap om helsestatusen på det gjeldende anlegget 

umiddelbart får oversikt.  

 

 

6. DIVERSE OPPGAVER OG PROSJEKTER VED BEHOV  
 

Kunde vil til enhver tid se etter muligheter til å forbedre seg og arenaen for dette er 

blant annet igjennom kurs for ansatte og prosjektarbeid. I forbindelse med dette ønsker 

Kunde at de eksterne fiskehelsetjenestene ved behov, og som regulert igjennom 

tilleggsavtaler, kan bistå i kursing og på prosjektarbeid: 

- Fiskevelferdskurs. 

- Medhjelperkurs 

- Søknader om prosjektmidler, f.eks. IFU.  

- Søknad om Skattefunn. 

- Myndighetskontakt. 

- Veterinær helseplan (global GAP). 

- Internrevisjon Global GAP. 

- Brønnbåtkontroller. 

 

 

 

 




