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Overordnet 
 
Veilederen er utarbeidet etter mal fra Folkehelseinstituttet publisert 28. april 2020. 
 
Det vil alltid være en risiko for smitte og at det kan oppstå smittetilfeller selv om det er utøvd godt 
smittevern. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere risikoen. Denne veilederen skal gi innsikt 
i og råd om hvordan tjenesten kan organiseres samtidig som smittevern ivaretas på en forsvarlig 
måte. I denne malen brukes stort sett begrepet tjeneste, men malen er ment å kunne tilpasses til alt 
fra offentlige tjenester og private virksomheter til frivillige organisasjoner og liknende.  

Ansvar 
Fisketilbyder er selv ansvarlig for at drift skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Ledelsen 
er ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern, og plassere ansvar for ulike 
oppgaver i forbindelse med smittevernrådene. 
 
Ledelsen må sørge for nødvendig opplæring og informasjon til fiskekortselgere, oppsyn og besøkende 
fiskere. Planer for smittevern må tilpasses lokale forhold etter råd gitt i denne veilederen. Pandemien 
kan bli langvarig, og det vil være behov for å opprettholde ulike tjenester og funksjoner i samfunnet 
samtidig med at smittevernhensyn tas. Ulike faser av pandemien og ulik smittespredning i landet vil 
kunne kreve tilpassede tiltak.  
 
Informasjonsmateriell og plakater om covid-19 finnes på Helsedirektoratets nettsider: 
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/plakater-og-
informasjonsmateriell  
 
Alle bør utøve godt smittevern under covid-19-utbruddet. Det betyr at de tre hovedprinsippene for 
smittevern som beskrevet i denne veilederen, må overholdes både i og utenfor tjenesten. Et godt 
samarbeid mellom ansatte, brukere eller andre som er knyttet til tjenesten må opprettholdes.   
 
Se også covid-19-forskriften og tilhørende beslutninger og veiledning her:  
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470 
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus 
 
Informasjon om covid-19 og tiltak i arbeidslivet fra Arbeidstilsynet:   
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/biologiske-faktorer/coronavirus-tiltak-i-arbeidslivet-mot-
smitte/  
 

Om viruset, sykdommen og utbruddet 
Det vises til www.fhi.no for oppdatert og utfyllende informasjon om dette.  
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Smitteforebyggende tiltak 
Det gjøres mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser smittespredningen. Det 

er viktig å bruke tiltak som er tilpasset ulike situasjoner.  

Formålet med rådene er å redusere risiko for smitte med covid-19.  

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er: 

 

1. Syke personer skal ikke være fysisk til stede 

2. God hygiene 

3. Redusert kontakt mellom personer 

 

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og 

avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt unngå å ta seg i 

ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom 

mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.  

 
Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Viruset spres i størst grad ved hoste- og 
nysing – og mindre ved normal tale/snakking.  Det er per i dag ikke grunnlag for generell bruk av 
munnbind hos friske personer. Ikke-medisinske munnbind/ansiktsmasker kan benyttes av personer 
som blir syke når det ikke er mulig å holde 1-2 meters avstand til andre før de rekker å komme seg 
hjem. 
 
Det er ikke vist at det nye koronaviruset smitter via mat, drikke eller vann.  
 
Til tross for godt gjennomførte tiltak, kan likevel tilfeller av covid-19 og andre infeksjoner 

oppstå. Dersom smitteverntiltak som foreslått her er gjennomført, vil smittespredningen 

likevel bli begrenset. Tiltakene i teksten nedenfor er en beskrivelse av smitteverntiltak som kan bidra 

til å redusere smitterisiko til et minimum. 

 

Syke personer skal ikke være tilstede 
Det vil være personer med symptomer som er mest smittsomme (spesielt ved hosting og nysing), og 
smittsomheten er størst idet symptomene oppstår.  
 
Symptomer på covid-19 kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. De 
hyppigst beskrevne symptomer på covid-19 er i starten halsvondt, forkjølelse og lett hoste, i tillegg til 
sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter og diaré kan også forekomme. Om lag 8 
av 10 voksne personer har kun milde symptomer. Hos barn er antagelig denne andelen enda høyere.  
 
Hos noen personer med covid-19 kan symptomene utvikle seg videre i løpet av noen dager til en uke 
til hoste, feber og kortpustethet, og noen svært få kan få et alvorlig forløp med behov for behandling 
i sykehus. Alvorlig covid-19-sykdom er svært sjelden hos barn. 
 
På bakgrunn av dette, er det viktig at personer med selv milde luftveissymptomer ikke møter fysisk 
på jobb eller i andre sammenhenger der de møter andre.  
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Ved sannsynlig eller bekreftet covid-19 gjelder egne anbefalinger om isolasjon for den syke og 
karantene for nærkontakter, se www.fhi.no. Kommunehelsetjenesten har ansvar for oppfølging 
rundt covid-19-tilfeller og for å beslutte nødvendige tiltak. Kommunehelsetjenesten definerer hvem 
som er nærkontakter til den syke og derfor skal i karantene (smitteoppsporing), og om det er behov 
for informasjon til andre. Hvis det skulle bli behov for ytterligere tiltak er det 
kommunehelsetjenestens oppgave å vurdere og eventuelt gi pålegg om dette. 
 
 

Personer som kan møte på jobb som oppsyn, fiskekortselgere eller som fiskere:  
- Personer som ikke har symptomer på sykdom 
- Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan ansatte, fiskere og andre møte når de har vært 

symptomfrie i et døgn 
- Ved gjennomgått covid-19 gjelder egne råd for når isolasjon kan oppheves, angitt av 

helsetjenesten og www.fhi.no  
 

Personer med symptomer, i karantene eller isolasjon  
Personer som har symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke møte på jobb, selv ved milde symptomer. 
Personer som er i karantene og isolasjon skal heller ikke møte i lokalene. Det er viktig at tjenesten 
kommuniserer dette til ansatte og brukere. 
 

Fiskere som blir syke  
Fiskere som blir syke mens de er tilstede som fiskere må dra hjem så snart det er mulig. Syke 

personer som må hentes av andre, må vente på et eget rom eller ute der det ikke er andre. Syke 

personer bør ikke ta offentlig transport. Syke personer bør beskytte munn og nese ved å ta på et 

medisinsk munnbind hvis de ikke kan holde to meters avstand til andre for å redusere 

smittespredning. 

Kommunehelsetjenesten har ansvar for oppfølging rundt tilfeller med bekreftet covid-19 

(smitteoppsporing), og skal varsle tjenesten dersom brukere eller ansatte får bekreftet covid-19. Det 

er kommunehelsetjenesten som skal beslutte videre tiltak og definerer nærkontakter til den syke.   

 

God hygiene 

God hånd- og hostehygiene 
God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19. 

Disse tiltakene reduserer smitte via gjenstander og hender samt smitte ved hoste. Hygienetiltak skal 

utføres hyppig av alle, uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus.  

Håndvask med lunkent vann og flytende såpe er en effektiv måte å forebygge smitte. Skitt, bakterier 

og virus løsner fra huden under vask og skylles bort med vannet.  
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Håndvask: 

 Vask hender hyppig og grundig. Selve vaskeprosessen bør ta minst 20 sekunder. Se: 

https://www.youtube.com/watch?v=vsFQfZit0KU  

 Tørk hendene med engangs papirhåndklær. 

 Utføres som et minimum ved ankomst, mellom ulike oppgaver (for eksempel hvis man 

forflytter seg eller skifter utstyr), etter toalettbesøk, og før og etter kjøkkenarbeid og spising. 

 

Alternativer til håndvask: 

 Viruset er følsomt for alkohol, og alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit) er et alternativ hvis 

ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. 

 Alkoholbasert desinfeksjon er lite effektivt ved synlig skitne eller våte hender, da bør 

håndvask utføres. 

 

Annet 

 Håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt unngås i den grad det er mulig.  

 Unngå å ta i ansiktet 

 Host i albuekroken eller i et papir som kastes. Vask hender etterpå. 

 
Det nye koronaviruset (SARS-CoV-2) fjernes enkelt ved manuell rengjøring med vann og 
vanlige rengjøringsmidler. Viruset kan overleve på flater fra timer til dager, avhengig av 
type overflate, temperatur, sollys og andre faktorer. Derfor er grundig og hyppig renhold 
viktig for å forebygge smitte. 
 
 
Det er ikke nødvendig å bruke desinfeksjon rutinemessig. Hvis desinfeksjon likevel brukes, må synlig 
skitt først tørkes bort med klut eller tørkepapir, ellers virker ikke desinfeksjonsmiddelet. Aktuelle 
desinfeksjonsmidler er alkoholbasert desinfeksjon og klorin. NB! husk virketid 
 
 
Forsterket renhold på utsatte områder: 

• Toaletter og vaskeservanter må rengjøres minimum daglig ved daglig bruk. Tørk over flater 
som toalettsete og kran på servanten regelmessig, avhengig av hvor hyppig det er i bruk. 

• Engangs papirhåndklær og såpe skal være tilgjengelig, og man må sørge for at 
søppel tømmes regelmessig – også ved elva/gapahuk. 

• Være ekstra oppmerksomme på renhold på kjøkken/spiserom 
• Spisebord vaskes med vann og såpe etter bruk. 
• Dørhåndtak, trappegelendre, stoler, andre bordflater og andre gjenstander som 

ofte berøres rengjøres hyppig, minimum daglig ved daglig bruk. 
• Ev. utstyr som brukes av flere ansatte og/eller fiskere rengjøres etter bruk. 
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Redusert kontakt mellom personer 
Kontaktreduserende tiltak for å hindre smittespredning er viktig i alle situasjoner og må 

opprettholdes i alle ledd i møter mellom fiskere og f.eks. oppsyn. 

Erfaringsmessig er det lettest å glemme disse tiltakene i mer uformelle situasjoner, som i pauser, 

transport til og fra etc. 

Kontaktreduserende tiltak må tilpasses den enkelte tjeneste, og malen gir en overordnet struktur for 

det som må vurderes. 

 

Risikoutsatte grupper 
For oppdatert informasjon om personer som kan ha høyere risiko for covid-19, se 
Folkehelseinstituttets nettsider: 
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/?term=&h=1  
 

Basert på informasjon om utbruddet så langt fra Kina, Italia, Storbritannia, USA og Norge per 

24.04.2020, er det særlig eldre personer (over 65 år) som har høyere risiko for alvorlig sykdom med 

det nye koronaviruset, spesielt dersom de i tillegg har underliggende kronisk sykdom. I tillegg kan 

voksne personer, særlig de over 50 år, med kroniske sykdommer som hjerte-karsykdom (inkludert 

høyt blodtrykk) og diabetes ha noe høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19. Ansatte som tilhører 

grupper med høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 bør vurderes individuelt i forhold til 

tilrettelagt arbeid. Ansatte dette er aktuelt for, må ha legeerklæring.  
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Bjerkreim elveeigarlag SA sitt ansvar som fisketilbyder i Bjerkreimselva: 
 

Bjerkreim elveeigarlag SA sitt ansvar i forbindelse med COVID-19: 
 
 

 Sørge for god og løpende informasjon til fiskekortselgere. 
Dette gjelder i første grad de fiskekortselgerne som selger fra sitt eget hus.  
Andre utsalgsteder som butikker, bensinstasjoner er allerede underlagt smittevern på 
bakgrunn av virksomheten. Allikevel skal alle fiskekortselgere få samme info. 

 

 Sørge for oppfølging av de som går oppsyn, slik at de føler seg ivaretatt og trygge på sin 
situasjon. Oppsynet får utdelt hånddesinfeksjonsmiddel og engangshansker til bruk under 
kontrollene. 

 

 Sørge for info til fiskere om «kjøreregler» ved laksefisket i Bjerkreim 2020, og ved behov og 
endringer. 

 

 Følge med på bruken av gapahuker og andre samlingssteder langs elv med tanke på at fiskere 
holder avstand og viser hensyn. 
Henge opp oppslag hvor det opplyses om begrensinger i antall personer og ta hensyn m.m. 

 
 
 
Bjerkreim elveeigarlag SA ber fiskerne å vurdere sesongkort for denne sesongen.  
Dette vil redusere smittepresset og hyppigheten med å oppsøke en fiskekortselger. 
 
 
 
Bjerkreim elveeigarlag SA setter opp egne postkasser hvor fiskeren kan legge  

fangstrapport/fiskekort i. 

Bankkontonummer påføres kortet og fiskeren vil få depositumet igjen ved overføring til bankkonto. 

Postkassene blir tømt jevnlig- ca. 1 gang pr. uke av Bjerkreim elveeigarlag SA. 

Depositumet vil bli tilbakebetalt innen rimelig tid. 

Dette vil redusere behovet for å gå innom fiskekortselger etter fiskeslutt for å få refundert 

depositumet, og redusere behovet for kontanter hos fiskekortselgeren.  
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Sjekkliste for godt smittevern hos fisketilbydere 

Tiltak  
Planlagt 

dato  

Utført dato 

Bjerkreim elveeigarlag SA sitt overordnete ansvar     

Opplæring og informasjon til oppsynet (Bjerkreim elveeigarlag SA er 

arbeidsgiver for oppsynet) ved at de gjøres kjent med innholdet i denne 

veilederen 

  

Informasjon til fiskere om nye rutiner   

   

   

   

   

   

Syke personer skal ikke møte på jobb – heller ikke fiskere    

Syke personer skal holde seg hjemme, selv ved milde symptomer.     

Stedet skal forlates dersom ansatte eller fiskere blir syke.  
 

   

God hygiene    

Henge opp plakater om håndvaskrutiner og hostehygiene     

Henge opp plakater i alle gapahuker- husk avstand, søppelhåndtering 

osv.  

  

Vask hendene ofte og grundig (bruk ev. hånddesinfeksjon)   

Host og nys i papirlommetørkle eller i albukroken   

   

Redusert kontakt mellom personer     

Tilstreb 2 meters avstand mellom personer. Hvis dette ikke er mulig, bør 1 
meter overholdes. I båt gjelder 1 meter. 
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Korona kjøreregler for fiskekortselgere: 
 

 Mange utsalgsteder er allerede pålagt smittevern pga virksomheten de driver, mens de som 

er «kun» fiskekortselgere fra eget hus bør tenkte igjennom hvordan best ivareta smittevern-

både med tanke på egen risiko og fiskerens. Hvordan holde avstand- desinfisering av 

overflater- m.m. Tenk igjennom hvordan fiskekortsalget skal utføres. 

 

 Fiskekortblokka skal ikke leveres ut til fiskeren for at han skal skrive på navn og adresse selv. 

 

 

 Unngå mest mulig bruk av kontanter. Vipps kan være et greit alternativ for de som ikke har 

bankterminal. 

 

 Desinfiseringskannene - Må rengjøres jevnlig i løpet av dagen- alt etter pågang av fiskere. 

Kan vaskes med såpe & vann, eventuelt desinfiseringsmiddel. NB! Husk virketid. 

 

 Bjerkreim elveeigarlag SA setter opp egne postkasser hvor fiskeren kan legge  

fangstrapport/fiskekort i. 

Bankkontonummer påføres kortet og fiskeren vil få depositumet igjen ved overføring til 

bankkonto. 

Postkassene blir tømt jevnlig- ca. 1 gang pr. uke av Bjerkreim elveeigarlag SA. 

Depositumet vil bli tilbakebetalt innen rimelig tid. 

Dette vil redusere behovet for å gå innom fiskekortselger etter fiskeslutt for å få refundert 

depositumet, og redusere behovet for kontanter hos fiskekortselgeren.  

.  
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Korona kjøreregler for oppsyn: 
Bjerkreim elveeigarlag Sa utstyrer alle i oppsynet med hånddesinfiseringsmiddel og 

engangshansker. 

 

I tillegg til den vanlige instruksen for utførelse av oppsyn, gjelder følgende: 

 

 Ikke reis på oppsynstur hvis du ikke er frisk. 

 

 Husk god hånd- og hostehygiene og prøv å unngå å ta deg i ansiktet. 

 

 

 Hold avstand til de du skal kontrollere. Unngå direkte kontakt med fiskekort, mobil, 

fiskeutstyr m.m. Benytt hansker/ antibac om dette ikke er mulig. 

 

 Noter og rapporter navn på fiskere som ikke er samarbeidsvillige ifbm kontroll eller 

veiledning. 

 

  

 Fiskere som opptrer risikofylt, f.eks. ved vading - og at det derfor kan oppstå en situasjon 

hvor de kan trenge hjelp fra andre, skal tilsnakkes med beskjed om å trekke seg inn til 

elvekanten. Ignorerer fiskeren denne oppfordringen, skal hendelsen noteres. 

 

 Bruk av gapahukene- reglene for å holde avstand gjelder også her. Minst 1 m- gjerne mer 

mellom hver fisker. Er det for mange personer i en gapahuk, skal det gis beskjed om at de må 

fjerne seg.  Ignoreres dette, noteres navn på vedkommende personer og det gis beskjed til 

Bjerkreim elveeigarlag SA. 

 

 

 Det vil trolig bli flere fiskere enn vanlig denne fiskesesongen som er ukjente i elva – legg vekt 

på å gi god informasjon om gjeldene fiskeregler og annen informasjon osv. til disse. 

 

 

 

 

  

http://www.bjerkreimselva.no/
mailto:post@bjerkreimselva.no


 

Bjerkreim elveeigarlag SA 

www.bjerkreimselva.no 

post@bjerkreimselva.no 

 

__________________________________________________________________________________ 
Laksefiske i Bjerkreimselva 2020 
   
Smitteveileder for laksefiske i Bjerkreimselva 2020, basert på mal fra Folkehelseinstituttet 28. 4.2020 

11 

Korona kjøreregler for bruk av gapahuker: 
Hold avstand 

Vis hensyn overfor andre fiskere, og ikke okkuper gapahuken over lang tid. 

Det skal ikke være flere som benytter gapahuken enn at det kan holdes god avstand –  

minst 1 m – helst 2 m. 

Alt søppel skal fjernes – ta det med deg hjem eller kast det i en søppelkasse. 

 

 

 

Korona kjøreregler for utleie av fiske med båter: 
Utleier er ansvarlig for at viktige berøringsflater på båtene rengjøres før ny gjest kan ta båten i bruk. 

Utleier kan lage regler slik at det er de/den som skal benytte båten som rengjør- både før og etter 

bruk. 

Sørg for at ikke flere benytter båten enn at det kan holdes anbefalt avstand (gjelder ikke de i samme 

husstand) 

  

http://www.bjerkreimselva.no/
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Korona kjøreregler for fiskere: 
 

 Ikke reis på fisketur hvis du er syk, eller har symptomer som er forenlige med COVID19-

smitte. 

 

 Hold avstand til andre fiskere, turgåere og andre du treffer. 

Hvis hensyn ved henvendelse hos fiskekortselgerne – hold avstand. 

 

 Det oppfordres til minst mulig bruk av kontanter ved betaling av fiskekortet. Benytt 

bankterminal, Vipps eller andre betalingsmåter som er tilgjengelig hos fiskekortselgeren. 

 

 Husk å desinfisere fiskeutstyret (påbudt desinfisering) hos en av fiskekortselgerne, men vis 

hensyn og følg smittereglene. Ta gjerne med engangshansker som du kan bruke. 

 

 Unngå med risikofylte aktiviteter som kan utløse behov for hjelp fra andre, for eksempel 

vading. 

 

 Ta gjerne med eget hånddesinfeksjonsmiddel. Engangshansker kan være greit å ha med, i 

tilfelle du skulle komme i en situasjon hvor det er behov for å bruke dette. 

 

 

 Hold god avstand ved møter rundt naturlige samlingspunkter som f.eks. gapahuker. Følg 

reglene som er oppsatt i gapahukene. 

 

 Hvis hensyn overfor oppsynet om du skulle bli kontrollert.  

De utfører en jobb, og vær velvillig og legg til rette for at kontrollen av fiskekortet og 

fiskeutstyret kan gjennomføres på en lettest mulig måte og med minst kontakt for begge 

parter. 

 

 

 Bjerkreim elveeigarlag SA har hengt opp egne postkasser hos flere fiskekortselgere for 

innlevering av fiskekort/depositum. Se kart www.bjerkreimselva.no 

Påfør kontonummeret du vil ha depositumet tilbakebetalt til og legg fiskekortet i postkassa. 

Bjerkreim elveeigarlag SA tømmer postkassene jevnlig- ca. 1 gang pr uke, og depositumet vil 

bli tilbakebetalt innen rimelig tid. 

 

 Hvis du blir syk med symptomer på COVID-19 mens du er på laksefiske må du reise hjem og 

følge veiledning fra helsepersonell. 

 

 

 

http://www.bjerkreimselva.no/
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Korona kjøreregler for overnattingsteder: 
 

Det henvises til NHO Reiseliv veileder for campingplasser:  

https://www.nhoreiseliv.no/contentassets/52c9831df65148c7a7b1ed442283bba2/nho-reiseliv-

bransjenorm-smitteverntiltak-ved-campingplasser-30-april-2020--web.pdf 

 

Informasjon om gjestene (minst navn og tlf.nr) bør oppbevares i minst 10 dager i tilfelle det oppstår 

smittetilfeller. 

 

 

 

  

http://www.bjerkreimselva.no/
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Kontakt info ved sykdomsutbrudd: 
 

Bjerkreim kommune, smittevernlege tlf. 51 20 43 30 

 

 

Kontaktinfo Bjerkreim elveeigarlag SA. 
 

Torill Dalene Gjedrem 

Daglig leder 

Tlf 480 43 487 

http://www.bjerkreimselva.no/
mailto:post@bjerkreimselva.no

