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Beredskapsplan ved mistanke om rømming og ved rømming

DEFINISJON

Rømming av fisk er et miljøproblem og kan føre til genetisk forurensing og smittefare for sykdommer
og parasitter fra rømt til vill laks , samt usikkerhet og mistillit internt og eksternt, store økonomiske
tap og omdømme skade for oppdrettsselskapet og næringen generelt . I tillegg kan det føre til
politianmeldelse, r ettsak, bot og fengselsstraff.

REGELVERK

• Dyrevelferdsloven
• Forskrift om IK - Akvakultur
• Forskrift om drift av akvakulturanlegg (Akvakultur drifts forskriften)
• Forskrift om krav til teknisk standard for flytende akvakulturanlegg (NYTEK - forskriften)

FORMÅL

Formålet med denne prosedyren er å begrense skadeomfanget ved rømming fra settefiskanlegget,
og at varslingsrutiner ved mistanke om rømming og ved rømming er kjent og blir gjennomført
forskriftsmessig.

ANSVAR
Produksjonssjef settefisk er ansvarlig for at alle ansatte kjenner til beredskapsplanen . Den ansatte
selv er ansvarlig for at beredskapsp lanen følges.

MÅLGRUPPE

Beredskapsplanen gjelder for alle ansatte som jobber på settefiskanlegget i Grieg Seafood Finnmark
AS .

BESKRIVELSE

Varsling
Aksjon Ansvarlig
Ved mistanke om rømming og ved rømming må den som oppdager det først
minimere omfanget av rømmingen og umiddelbart deretter varsle vakt og
driftsleder evt . stedfortreder (se telefon liste).

Den som oppdager
det

V akt og driftsleder skal sørge for at nødvendig personell bistår med
tiltakene på settefisk anlegget , inkludert gjenfangstfiske . Driftsleder varsler
Produksjonssjef settefisk .

V akt og driftsleder

Produksjonssjef settefisk er ansvarlig for å varsle regiondirektør eller
stedfortreder (samfunnskontakt)

Produksjonssjef
settefisk

Ved m istanke om rømming eller ved rømming av laks skal produksjonssjef
settefisk umiddelbart varsle om rømming via fiskeridir.no – min side.
Innlogging på min side krever bankID eller bankID på mobil.
Rømmi ng eller mistanke om rømming rapporteres via skjema " meld om
rømming ", man finner link til dette på første siden eller under fanen
" skjema ".
Innmeldingen om rømming skal skje i to steg. Rømningsskjema del 1 sendes

Produksjonssjef
settefisk

https://sikker.fiskeridir.no/minside/dashboard/
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inn straks rømningen/mistanken oppdages, og del 2 sendes når omfanget er
ferdig kartlagt.
Dersom det etter at del 1 er sendt, er grunn til å tro at det innmeldte
antallet avviker vesentlig i forhold til den reelle rømmingen, skal dette
meldes straks det blir klart.
G jenfangstfiske skal varsels til Fiskeridirek toratet og Fylkesmannen (se
telefonliste ).

Produksjonssjef
settefisk

Tiltak – rømming under levering av fisk til brønnbåt
Aksjon Ansvarlig

Stans pumpen og sett luft i systemet så fort det lar seg gjøre og
begrens skadeomfanget så mye som mulig. Varsle vakt og
driftsleder. Ekstra bemanning hentes inn av vakt.

Den som oppdager det

Sett ut gjenfangstgarn rundt brønnbåten eller der hvor fisken er gått
i havet. Gjenfangstgarn er lagret i bygg ved kai (østsiden) i to gule
kasser merket med «beredskapsgarn».

Den som er ansvarlig for
arbeidsoperasjonen

Ved mindre skader begrenses skadeomfanget snarest mulig. Den som oppdager det

Ved større skader, tilkall hjelp fra dykkerfirma og/eller andre
avdelinger og aktuelle ressurser, avhengig av skaden.

Produksjonssjef settefisk ,
evnt . Driftsleder eller vakt
dersom det er forsinkende at
Prod. Sjef iverksetter.

Informere og innhente hjelp fra lokale fiskere til gjenfangst. Driftsleder

Tiltak – Siler som løsner/rørbrudd/kar som renner over
Aksjon Ansvarlig
Begge siler skal sjekkes at de sitter som de skal hver gang et kar er tomt . Den som er ansvarlig

for
arbeidsoperasjonen

Kontroller alle koblinger til alle slangene , før pumping av fisk starter for å
unngå at en slange/kobling hopper av. Kontroller at primær og
sekundærsikringer er intakte

Den som er ansvarlig
for
arbeidsoperasjonen

Ved lasting i brønnbåt, skal kommunikasjon med brønnbåt være etablert før
start og man skal ha fortløpende kommunikasjon med brønnbåten under
hele arbeidsoperasjonen.

Den som er ansvarlig
for
arbeidsoperasjonen

Ved mindre skader begrenses skadeom fanget snarest mulig . Den som op pdager
det

Dersom en slange/kobling hopper av, stans pumpingen umiddelbart og ikke
start opp igjen før skaden er rettet opp.

Den som oppdager
det

Har fisk kommet på gulvet f.eks. ved at kar renner over, så skal den straks
samles opp og legges i stamp med bedøvelsesmiddel for avlivning.

Den som oppdager
det

Ved større skader, tilkall hjelp fra dykkerfirma og/eller andre avdelinger og Produksjonssjef
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aktuelle ressur ser, avhengig av skaden. settefisk
Ved rømt fisk eller ved mistanke om rømt fisk skal gjenfangst iverksettes
snarest mulig ved å sette ut bereds kapsgarn.

Driftsleder

Informere og innhente hjelp fra lokale fiskere til gjenfangst . Driftsleder

Tiltak - fiskevelferd
Aksjon Ansvarlig
Skadet fisk eller fisk som har falt ut av vannet skal avlives på
fiskevelferdsmessig forsvarlig måte , dvs med slag eller en overdose
bedøvelse.

Den som oppdager
det

Fisk som har blitt fanget i gjenfangstgarn skal avlives og ensileres . Avliving
gjøres med slag i hodet eller en overdose bedøvelsesmiddel. Tell antall fisk
og rapporter dette til driftsleder.

Den som oppdager
det

Gjenfangstfiske

Gjenfangstfiske innenfor 500 meter skal iverksettes så fort so m mulig. Gjenfangstgarn er lagret i bygg
ved kai (østsiden) i to gule kasser merket med «beredskapsgarn». Vi har tilgjengelig to garnpakker for
småfisk opp til 150 g ( 250m x 4m). Hyppighet på røkting av garn gjøres ut ifra en vurdering av
omfanget, men minimum to ganger per døgn. Ved en stor rømming eller i tidlig fase av
gjenfangstfisket skal garn røktes ofte, røkting trappes ned etter hvert som fangsten går ned.
O ppdrettsfisk avl ives og ensileres på anlegget. Ved eventuelt fiske for allmenheten skal fisk tas imot
og ensileres på anlegget eller nærmeste Grieg - anlegg med mulighet for ensilering. All fangst skal
loggføres på fastsatt gjenfangst skjema. Oppstart og avslutning av gjenf angstfiske skal meldes til
Fiskeridirektoratet og Fylkesmanne n, produksjonssjef er ansvarlig for dette.

Gjenfangstfiske ut over 500 meter fra anlegget skal kun iverksettes etter pålegg fra
Fiskeridirektoratet.

Dersom rømt fisk er i karantene pga av bruk av legemiddel skal allmuen varsles om dette via media.

Media

Ved rømming, eller mistanke om rømming, skal ingen fra avdelingen uttale seg til media. All kontakt
med media skal gå gjennom regiondirektør eventuelt den han delegerer ansvaret til.

Se telefon liste i HMS - håndboken.


