
INSTRUKS FOR DESINFISERING AV FISKEUTSTYR FOR FISKERE I VEFSNA. 

 

For å bevise at utstyr er desinfisert skal hver som utfører desinfeksjon signere og medbringe en 

egenerklæring som medbringes for evt. kontroll av oppsynsmann. Det legges samtidig en gjenpart i 

låst postkasse på stasjonen. Oppsynsmann har tilgang til denne postkassen for å hente ut gjenparter 

til bruk under tilsyn og kontroll av fiskere.  Vi har tatt utgangspunkt i retningslinjer fra Statens 

dyrehelsetilsyn i forskrift om forebygging, begrensning og utrydding av gyrodactylus salaris fastsatt 

av Landbruksdep. 28/2 1997. Desinfisering utføres med Virkon-S 1% i brukerklar oppløsning og etter 

følgende bruksanvisning.  

 

1. Bruk verneutstyr under utførelse (hansker og briller).  

2. Beholder med oppløsning brukes til vadebukse, håv og sneller. Disse skal behandles i 

minimum 15 sekund. Bruk gjerne stativ for å henge opp etter behandling.  

3. Stenger, fiskeveske og vest henges på stativ og sprøytes med sprøytekanne. Det samme kan 

gjøres med vadebukse, håv og snelle dersom en ikke vil dyppe direkte i oppløsningen.  

4. Husk å rengjøre fiskevesken innvendig med svamp som dyppes i oppløsning fra balje. 

5. Småting som fluer etc. legges i liten håv som dyppes i balje med oppløsning i 15 sec.  

6. Vent 15 min, skyll så fiskeutstyret med rent vann fra vannslange.  

7. Fyll ut egenerklæring og ta hoveddelen selv. Gjenpart legges igjen i låst postkasse på 

desinfiseringsstasjonen.   

8. Heng opp verneutstyr etter bruk og sett på plass utsyr som er lånt.  

9. Husk å låse døra, Virkon-S er lysømfintlig.  

 

VeFi er ansvarlig drifter for stasjonene i samarbeid med Fred Endresen Mosjøen og Trofors 

maskinstasjon. Fred Endresen Mosjøen ligger sentralt plassert ved utløpet av Vefsna og Trofors 

Maskinstasjon liger ved sørsiden av Båfjellmo bru Trofors (baksiden av Vegvesenets kontrollstasjon).    

Det finnes også en stasjon i Hattfjelldal ved Fjellfolkets hus. 

Stasjonene er låst med kodelås. Koden fås ved kjøp av fiskekort på Scanatura.  

 

Styret VeFi.  

 


