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VESO – Fisk- og dýraheilbrigði

Veso ehf er dótturfyrirtæki Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS skammstafað Veso.

VESO býður vörur og þjónustu með það að markmiði að stuðla að góðri heilsu fiska og
annara dýra.
Markmið okkar er að stuðla að meiri hagkvæmni og sjálfbærni innan fiskeldis og
búfjárframleiðslu.

Rengjøring og
desinfeksjon

Rådgivning



HEILBRIGÐI FISKA

Veso AS Noregur:

• Dreifiaðili bólefna, lyfja og sæfiefna til Norska
fiskeldismarkaðarins og landbúnaðar

• Dreifiaðili á völdum vörum til að stuðla af heilbrigði
fiska

• Antiparasitic - Sníkjulyf
• Probiotics

• Dreifiaðili hreinsi- og sótthreinsivara frá CidLines
• Eigin framleiðsla “antifouling products” 

(gróðurvarnarefnum) fyrir fiskeldisnet í gegnum 
dótturfyrirtækið Brynsløkken

• Veso Vikan – starfrækir eigin seiðastöð svo hægt sé að
gera tilraunir með bóluefni.

Veso ehf Ísland
• Dreifiaðili hreinsi- og sótthreinsivara frá CidLines
• Eigin framleiðsla “antifouling products” 

(gróðurvarnarefnum) fyrir fiskeldisnet í gegnum 
fyrirtækið Brynsløkken

• Fæðubætiefni fyrir svín og kjúkling Vitafor
• 2022 Dreifiaðili bólefna, lyfja og sæfiefna til Íslenska

fiskeldismarkaðarins og landbúnaðar



Hreinsi- og sótthreinsiefni  

• Cid lines (Ecolab) stærsti framleiðandi hreinsi-
og sótthreinsiefna til notkunar í dýraeldi

• Fylgjum dýrinu frá “býli á diskinn” (“From farm 
to fork”) 

• Sala með ráðgjöf og þekkingu bæði á efnum og
aðstæðum

• Öll hreinsiefni vottuð til matvælavinnslu og
mörg efni lífrænt vottuð.

• Öll sótthreinsiefni vottuð til notkunar í fiskeldi, 
landbúnaði og matvælavinnslum.  

• Sótthreinsiefnin eru prófuð við þær aðstæður
þar sem notkunin á sér stað.



Anti-fouling (Gróðurvörn)

Brynsløkken AS

• Þróar og framleiðir gróðureyðandi efni fyrir
fiskeldisnet

• Framleiðir einnig önnur efni s.s. hreinsiefni, 
málningu og fleiri vörur

• Leiðandi á sínu sviði í fiskeldi á mörgum
stöðum eins og í Chile, Miðjarðahafinu og
hér á landi



Apótek fyrir dýralækna

• Bóluefni, lyf og aðrar vörur fyrir Norska
markaðinn

• Stefn að samskonar starfsemi á Íslandi 2022 
• Um – 1400 vörutegundir á lager.



Staðsetningar

• Oslo
• Aðalskrifstofa

• Fjármál og stjórnun

• Vestby
• Brynsløkken – Framleiðsla
• Lager og dreifing

• Dýralæknalif

• Hreinlætisvörur

• Vikan
• Wetlab – prófanir á laxalyfjum

• Skorstad
• Seiðaeldi til notkunar í Wetlab

• Puerto Varas, Chile
• Aðalskrifstofa VESO Chile
• Sala

• Colaco Chile
• Wetlab – prófanir á laxalyfjum

• Veso ehf
• Hafnarfjörður – Hreinlætisvörur, fóðuríblöndunarefni, …… 
• Seinna Pharmaceuticals,……



Framleiðsluhringurinn
Production ring



Smitvarnir – “ Biosecurity”

• Smitvarnir snúast um að skilgreina vinnuferla
er miða að því að lágmarka áhættuna að
smitefni berist inn í eldisstöðvar, dreifist þar og
dafni

• Innri varnir – Fiskur smitar Fisk
• Ytri varnir – Smitið kemur utanfrá, 

flutningstæki, net, fólk,…..



Hvað eru forsendur skilvirkra smitvara

• Áhættugreining! (Risk alalysis)
• Með áhættugreiningu eru áhættuþættir fiskeldistoðvar 

metnir og skilgreindir og í framhaldinu gerð áform um 
það sem gera megi til að lágmarka áhættuna

• Áhættumat/Áhættustýring/Áhættukynni

• Markmiðið er að brjóta upp smitleiðir



Smitleiðir

• Fiskurinn getur borið með sér smit

• Starfsfólk – eru oftast þeir sem krossmenga 

• Smitvarnir – nauðsynlegur þáttur 

• Flutningur vatns getur verið smitleið –Biofilma

• Gildir í raun við alla meðhöndlun á fiski og hrognum.



Smitleiðir - hvað rýfur þær

• Persónulegt hreinlæti – handþvottur og sótthreinsun þegar 
farið er á milli svæða eða á milli verkefna 

• Skóbúnaður – sótthreinsa skó á þegar farið er á milli svæða 
• Fatnaður – skipta um hlífðarföt þegar farið er á milli svæða.  

Gæta þess að þvo fötin með viðurkenndum 
sótthreinsiaðferðum.

• Þrif á yfirborði og flutningsleiðum 



Góð þrif

• Er forsenda þess að góð sótthreinsun geti átt sér stað.

• Próten og fita á yfirborðinu loka á að sótthreinsiefnið náið að 

vinna á bakteríum og vírusum sem eru á yfirborðinu.  

• Örverur geta „falið“ sig í óhreinindum og nota þau til að mynda 

Bio filmu sem er varnarhjúpur.



Þrif: Fjarlægir óhreinindi

ÞÆTTIR SEM HAFA ÁHRIF Á AÐ FJARLÆGJA ÓHREININDI:
• Snerti tími
• Vélræn okra (HP)
• Varmaorka
• Efnaorka pH:

 Súr hreinsiefni - fjarlæga steinefni
 Basísk hreinsiefni - fjarlægja fitu og prótein ,
(helst saman við blöndunarhlutföll og snertitíma)



Yfirborðsvirk efni

Yfirborðsvirk efni (Surfactants) 

• Leysa upp óhreinindi 

• Þynna þau út og lyfta frá yfirborðinu

• Vélræni þátturinn að þrífa burtu



Góð þrif – Góð sótthreinsun

• Er forsenda þess að góð sótthreinsun geti átt sér stað.

• Próten og fita á yfirborðinu loka á að sótthreinsiefnið náið að vinna á bakteríum og 
vírusum sem eru á yfirborðinu.  

• Örverur geta „falið“ sig í óhreinindum og nota þau til að mynda Bio filmu sem er 
varnarhjúpur.



Vottuð efni

AF hverju vottuð efni?
• Framleiðendur eiga auðvelt með að selja afurðir á hvaða markaði sem er!

Vottanir:
• Alþjóðlegir staðlar: 

Afnor, DEFRA, DLG,… 
EN (Evrópa) eða AOAC (N. America) 

Lífrænar vottanir:

Aðrar vottanir: 
 REACH
 Notkun í saltvatni
 Halal
 Cosher
 Ofnæmi
 Framleiðsluvottanir (ISO framleiðsla og ekki EDTA/NTA ofl)



Forvarnir eru betri en lækning



Takk fyrir mig 


