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Beredskapsplanved mistanke om rømming og ved rømming
DEFINISJON
Rømmingav fisk er et miljøproblemog kan føre til genetiskforurensingog smittefare for sykdommer
og parasitter fra rømt til vill laks, samt usikkerhetog mistillit internt og eksternt,store økonomiske
tap for oppdrettsselskapetog omdømmeskadefor oppdrettsselska
pet og næringengenerelt. I tillegg
kan det føre til politianmeldelse,rettsak, bot og fengselsstraff.
REGELVERK
•
•
•
•

Dyrevelferdsloven
Forskriftom IK-Akvakultur
Forskriftom drift av akvakulturanlegg(Akvakulturdriftsforskriften)
Forskriftom krav til tekniskstandardfor flytende akvakulturanlegg(NYTEK
-forskriften)

FORMÅL
Formåletmed denneprosedyrener å begrenseskadeomfangetved rømmingfra settefiskanlegget,
og at varslingsrutinerved mistankeom rømmingog ved rømming,er kjent og blir gjennomført
forskriftsmessig.
ANSVAR
Produksjonssjefsettefisker ansvarligfor at alle ansattekjenner til prosedyren.Denansatteselver
ansvarligfor at prosedyrenfølges.
MÅLGRUPPE
Prosedyrengjelder for alle ansattesom jobber på settefiskanleggeti GriegSeafoodFinnmarkAS.
BESKRIVELSE
Varsling
Aksjon
Ved mistankeom rømmingog ved rømmingmå den som oppdagerdet først
minimere omfangetav rømmingenog umiddelbart deretter varslevakt og
driftsleder evt. stedfortreder(sevarslingsliste).
Vakt og driftsleder skalsørgefor at nødvendigpersonellbistår med
tiltakene på settefiskanlegget.Produksjonssjefsettefiskskalvarsles.
Produksjonssjefsettefisker ansvarligfor å varsleregiondirektøreller
stedfortreder (samfunnskontakt)
Mistankeom rømmingeller ved rømmingskaldet straksvarslespå fastsatt
skjema«Meldingom rømming»fra Fiskeridirektoratet.
Del 1 sendesFiskeridirektoratetpr e-mail til fmc@fiskeridir.noDersomdet
etter at del 1 er sendt,er grunn til å tro at det innmeldte antallet avviker
vesentligi forhold til den reelle rømmingen,skaldette meldesstraksdet blir
klart.
Del 2 sammenmed del 1 sendesFiskeridirektoratetpr e-mail til
1
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fmc@fiskeridir.nosenesten (1) uke etter at aktuell(e)merd(er)med
rømminger kontrollert og skadeomfanger fastsatt.
Skriveren for hånd,så må dette gjøresmed blokkbokstaver.
Gjenfangstfiskeskalvarselstil Fiskeridirektoratet og Fylkesmannen(se
kontaktinformasjon).
Tiltak – rømming under levering av fisk til brønnbåt
Aksjon

Produksjonssjef
settefisk

Ansvarlig

Stanspumpingumiddelbart og begrenseskadeomfangetså mye
som mulig. Varslevakt og driftsleder. Ekstrabemanninghentesinn
av vakt.

Den som oppdagerdet

Sett ut gjenfangstgarnrundt brønnbåteneller der hvor fiskener gått
i havet. Gjenfangstgarner lagret på RAS2 i gul kassemerket med
«beredskapsgarn».

Den som er ansvarligfor
arbeidsoperasjonen

Ved mindre skaderbegrensesskadeomfangetsnarestmulig.

Den som oppdagerdet

Ved større skader,tilkall hjelp fra dykkerfirmaog/eller andre
avdelinger og aktuelleressurser,avhengigav skaden.

Produksjonssjefsettefisk

Informere og innhente hjelp fra lokalefiskeretil gjenfangst.

Driftsleder

Tiltak – Silersom løsner/rørbrudd/kar som renner over
Aksjon
Beggesiler skalsjekkesat de sitter som de skalhver ganget kar er tomt .

Kontroller alle koblingertil alle slangene, før pumpingav fisk starter for å
unngåat en slange/koblinghopper av. Kontrollerat primære og
sekundærsikringerer intakte
Ved lastingi brønnbåt,skalkommunikasjonmed brønnbåtvære etablert før
start og man skalha fortløpendekommunikasjonmed brønnbåtenunder
hele arbeidsoperasjonen.
Ved mindre skaderbegrensesskadeomfanget snarestmulig.
Dersomen slange/koblinghopper av, stanspumpingenumiddelbartog ikke
start opp igjen før skadener rettet opp.
Har fisk kommet på gulvet f.eks.ved at kar renner over, så skalden straks
samlesopp og leggesi stampmed bedøvelsesmiddel
for avlivning.
Ved større skader,tilkall hjelp fra dykkerfirmaog/eller andre avdelingerog
aktuelleressurser,avhengigav skaden.
Ved rømt fisk eller ved mistankeom rømt fisk skalgjenfangstiverksettes
snarestmulig ved å sette ut beredskapsgarn.
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det
Den som oppdager
det
Produksjonssjef
settefisk
Driftsleder
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Informere og innhente hjelp fra lokalefiskeretil gjenfangst.

Tiltak - fiskevelferd
Aksjon
Skadetfisk eller fisk som har falt ut av vannet skalavlivespå
fiskevelferdsmessig
forsvarligmåte, dvsmed slageller en overdose
bedøvelse.
Fisksom har blitt fanget i gjenfangstgarnskalavlivesog ensileres. Avliving
gjøresmed slagi hodet eller en overdosebedøvelsesmiddel.

Sevarslingslistei HMS-håndboken.
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Driftsleder

Ansvarlig
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det
Den som oppdager
det

GriegSeafoodFinnmarkAS
Dokumentid: 2.6.2.1.2.8
Utarbeidetav:
EllenSandvikBerg

Dokument:
Beredskapsplanved forøket dødelighet og massedød
Revisjonsnummer:
8
Revidertdato: 25.6.18
Godkjentav:
Godkjentdato:
Side:
Roy-ToreRikardsen
16.02.15
1 av 2

Beredskapsplanved forøket dødelighetog massedød
DEFINISJON
Ved forøket dødelighetmenesdødelighetsom er signifikanthøyereenn hva som ansesnormalt.
Et mål på dette er satt til en dagligdødelighetpå 0,5 ‰ per kar. Dette vil si at hvis man eksempelvis
har et kar med 200 000 fisk og det er mer enn 100 dødfiskper dag,så er dette mer enn hva som
ansesnormalt og man har forøket dødelighet.
REGELVERK
•
•
•
•
•

Lovom dyrevelferd
Forskriftom IK-Akvakultur
Forskrift om drift av akvakulturanlegg
Omsetnings- og sykdomsforskriften,akvatiskedyr
Forskriftom animalskebiprodukter

FORMÅL
Formåletmed denneprosedyrener å sørgefor at forøket dødeligheteller massedødsom følge av
uhell eller sykdomblir håndtert på en rask,god og forskriftsmessigmåte. Fiskenskallide minst mulig
i en slik situasjonog smittespredningskalunngås.Settefiskanleggetskalvære forberedt til å
håndterestore mengderdødfisk.
ANSVAR
Produksjonssjefsettefisker ansvarligfor at alle ansattekjenner til prosedyren.Den ansatteselver
ansvarligfor at prosedyrenfølges.
OMFANG/MÅLGRUPPE
Prosedyrengjelder for alle ansattesom jobber på settefiskanleggeti GriegSeafoodFinnmarkAS.
BESKRIVELSE
Forøketdødeligheteller massedødkan oppstå på følgendemåter:
•
•
•
•

Ved sykdom
Ved ekstremt dårlig vannkvalitet
Ved teknisksvikt/produksjonsuhelli anlegget
Ved vannstopp

Dødfiskskal alltid håndteressom smittefarlig avfall.
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Tiltak
Aksjon
Ved mistankeom forøket dødelighetog forøket dødelighet,skalnødvendige
strakstiltakutføresfor å begrenseeller hindre omfanget.
Fjernall dødfiskfra karet/kareneså raskt som mulig. Alt skalumiddelbart
kvernesog ensileres.Ta i bruk baljer om det ikke rekker med dødfiskbøtter.
Hvisvolum av dødfiskser ut til å øke raskt, bestill henting av ensilasjeså
tidlig som mulig.
Dersomensilasjetankenskullebli full, bruk tette kar med lokk til
oppbevaringav ensilasjefrem til henting.Unngåoppbevaringav uensilert
fisk. Kontakttekniskavdelingved behovfor ekstrakar med lok, dette finnes
på beredskapshengeren.
Ta ut vannprøver.

Ansvarlig
Den som oppdager
det
Den som er ansvarlig
for
arbeidsoperasjonen
Driftsleder
Den som er ansvarlig
for
arbeidsoperasjonen
den som oppdager
det

Varsling
Aksjon
Ved massedødog/eller forøket dødelighetmå den som oppdagerdet, straks
varslevakt og driftsleder evt. stedfortreder(sevarslingsliste).
Vakt og driftsleder skalsørgefor at nødvendigpersonellbistår med
tiltakene på settefiskanlegget.Produksjonssjefsettefiskskalvarsles.
Varslingtil regiondirektør

Ansvarlig
Den som oppdager
det
Vakt og driftsleder

Produksjonssjef
settefisk
Ved uavklart forøket dødelighet, massedødeller ved forøket dødelighetsom Produksjonssjef
følge av sykdom,skalMattilsynet varsles.
settefiskevt.
Regiondirektør
Ved mistankeom at forøket dødelighetkan skyldessykdom,skal
Driftsleder
Fiskehelsetjenesten
(Marin Helse)kontaktesfor uttak av prøver og kontroll
av dødsårsak.Fiskehelseansvarlig
i GSFFskalvarsles.

Varslingslisteligger i HMS-håndboken.
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Beredskapsplanfor å ivareta fiskevelferd i krisesituasjoner
DEFINISJON
Fiskevelferder et begrepsom omhandlerhvor godt fiskenhar det. Godfiskevelferder en viktig
forutsetning for god fiskehelse,lav dødelighet,god kvalitet, godt omdømmeog god lønnsomhet.
REGELVERK
•
•
•

Lovom dyrevelferd
Forskriftom IK-Akvakultur
Forskrift om drift av akvakulturanlegg

FORMÅL
Formåletmed denneprosedyrener å ivareta fiskevelferdi krisesituasjonerog at hendelsenblir
håndtert på en rask,god og forskriftsmessigmåte.
ANSVAR
Produksjonssjefsettefisker ansvarligfor at alle ansattekjenner til prosedyren.Denansatteselver
ansvarligfor at prosedyrenfølges.
OMFANG/MÅLGRUPPE
Prosedyrengjelder for alle ansattesom jobber på settefiskanleggeti GriegSeafoodFinnmarkAS.
BESKRIVELSE
Ved ulike krisesituasjonerskalalle vite hva som må gjøresfor å ivareta fiskevelferdpå en best mulig
måte. Man skalha minimum 1 liter bedøvelsesmiddel
på lagertil enhvertid.
Varsling
Aksjon
Ved mistanke om hendelserog ved krisesituasjonersom negativt påvirker
fiskevelferdenmå den som oppdagerdet, straksvarslevakt og driftsleder
settefiskevt. stedfortreder (sevarslingsliste).
Vakt og driftsleder skalsørgefor at nødvendigpersonellbistår med
tiltakene på settefiskanlegget.Produksjonssjefsettefiskskalvarsles.
Regiondirektørvarsles
Ved uavklart forøket dødeligheteller ved forøket dødelighet som følge av
sykdomskalMattilsynet varsles.
Ved mistankeom at forøket dødelighetkan skyldessykdom,skal
Fiskehelsetjenesten
(Marin Helse)kontaktesfor uttak av prøver og kontroll
av dødsårsak
. Fiskehelseansvarlig
i GSFFvarsles.
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Tiltak – sykdom,forøket dødelighet eller massedød
Aksjon
Svimereskalplukkesflere gangerfor dagenved sykdom.Disseavlivesmed
overdosebedøvelseeller enkeltvismed slagi hodet.
Dersomtilstandeni et kar er så dårlig at fiskenikke har mulighet til å
overleve,skalhele karet avlives.Skruav vanntilførselen,tapp ned karet til
et minimumsnivåog hell bedøvelsesmiddeldirekte i karet. Pumpeller håv
ut dødfiskenetterpå og fjern fra enheten.
NB! Dette inngrepetskalførst godkjennesav produksjonssjefsettefisk og
driftsleder, samt vurderesi samrådmed Fiskehelsetjenesten
(Marin Helse).
Dersombare ett kar er rammet av sykdom,mensøvrige fisk og kar er friske,
skaltiltak beskreveti punktet ovenfor vurderesgjennomførtfor å hindre
eventuellvidere spredningi anlegget.
NB! Dette inngrepetskalførst godkjennesav produksjonssjefsettefiskog
driftsleder, samt vurderesi samrådmed Fiskehelsetjenesten
(Marin Helse).

Ansvarlig
Den som oppdager
det
Den som er ansvarlig
for
arbeidsoperasjoneni
samrådmed
produksjonssjef
settefiskog
driftsleder
Den som er ansvarlig
for
arbeidsoperasjonen
samrådmed
produksjonssjef
settefiskog
driftsleder

Tiltak - rømming
Aksjon

Ansvarlig

Fisksom har vært i sjø eller i kontakt med bakkenutendørs,skalikke settestilbake
igjen i anlegget.Disseskalavlivesenten med slagi hodet eller med overdoseav
bedøvelse

Den som
oppdagerdet

Fisksom havnerpå gulvet f.eks.hvis en slange/koblinghopper av eller kar renner
over, skalavlivesi hht. prosedyrefor avlivning.
Fisksom har blitt fanget i gjenfangstgarnavlivesmed slageller en overdoseav
bedøvelse.

Den som
oppdagerdet
Den som
oppdagerdet

Tiltak – vannstopp
Aksjon

Ansvarlig

Vedmistankeom vannstoppog ved vannstopp,skalnødvendigestrakstiltakutføres
for å begrenseeller hindre omfanget.
Vedukjent årsaktil vannstopp,skalfølgendetiltak prioriteres:
1. Alarmer, tilkall hjelp
2. Stoppfòring
3. Nødoksygensjekkes(oksygensteiner)
4. Lokaliserårsak
5. Bruk alternativevannkilder
6. Lufttrykket i CO2-lufterne økesi alle kar hvor mulig
Sommer:Enpersonskaldra opp til vanninntaketi Landersfjordvannfor å sjekke
silplater for humus,evt. ta opp silplater som er begroddefor å rensedisse.
Bytt vannkildedersomdette er nødvendig.
Avventtil vanneter tilbake som normalt og fiskenstimer fint, før foring settespå og
nød oksygenfjernes.
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Beredskapsplanved vannstopp
DEFINISJON
Settefiskanleggetmottar vannfra ett eller flere vannmagasin.Ved et vannstoppvil ikke
settefiskanleggetlengermotta vann til karene. Prosedyrenbeskrivertiltak som skalgjennomføres
ved vannstopp.
REGELVERK
•
•
•
•
•

Lovom dyrevelferd
Lovom akvakultur
Forskriftom IK-Akvakultur
Forskriftom drift av akvakulturanlegg(Akvakulturdriftsforskriften)
Forskriftom desinfeksjonav vann,akvakultur

FORMÅL
Formåletmed denneprosedyrener å forhindre at fisk dør eller lider unødvendigved et vannstoppog
at hendelsenblir håndtert på en rask,god og forskriftsmessigmåte.
ANSVAR
Produksjonssjefsettefisker ansvarligfor at alle ansattekjenner til prosedyren.Denansatteselver
ansvarligfor at prosedyrenfølges.
OMFANG/MÅLGRUPPE
Prosedyrengjelder for alle ansattesom jobber på settefiskanleggeti GriegSeafoodFinnmarkAS.

BESKRIVELSE
Vannstoppkan oppstå på følgendemåter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rørbrudd
Svikti tilførselsventil
Vannmangeli vannmagasin
Underkjøltvann
Tetting av inntak
Leveringsnektfra Statkraft
PumpestoppRAS
StrømstansRAS

Dersomman ikke merker at det oppstårvannstoppi et kar, vil alarmengå straksdet blir lite oksygeni
karet.
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Varsling
Aksjon
Ved mistankeom vannstopp, og ved vannstopp, må den som oppdagerdet
straksvarslevakt og driftsleder evt. stedfortreder (sevarslingsliste).
Vakt og driftsleder skalsørgefor å innkallenødvendigpersonelltil å bistå
med tiltakene på settefiskanlegget.Produksjonssjefsettefiskskalvarsles.

Ansvarlig
Den som oppdager
det
Driftsleder

Tiltak
Aksjon
Ved mistankeom vannstoppog ved vannstopp, skalnødvendigestrakstiltak
utføres for å begrenseeller hindre omfanget.
Ved ukjent årsaktil vannstopp, skalfølgendetiltak prioriteres:
1. Alarmer,tilkall hjelp
2. Stoppforing
3. Nødoksygensjekkes(oksygensteiner)
4. Lokaliserårsak
5. Bruk alternativevannkilder
6. Lufttrykket i CO2-lufterne økesi alle kar der det er mulig.
Sommer:Enpersonskaldra opp til vanninntaketi Landersfjordvannfor å
sjekkesilplater for humus,evt. ta opp silplater som er begroddefor å rense
disse.
Bytt vannkildedersomdette er nødvendig.
Avventtil vannet er tilbake som normalt og fiskenstimer fint , før foring
settespå og nød oksygenfjernes.

Varslingslistefinnes i HMS-håndboken.

2
Konfidensiell– skalikke spresuten samtykkefra GSFF

Ansvarlig
Den som oppdager
det
Den som er ansvarlig
for
arbeidsoperasjonen

Driftsleder

Driftsleder
Driftsleder

Dokument:
VarslingslisteSettefisk
Revisjonsnummer:1
Godkjentav:
Roy-Tore Rikardsen

GriegSeafoodFinnmarkAS
Dokumentid: 2.6.2.1.6.1
Utarbeidetav:
EllenSandvikBerg

Revidertdato: 25.6.18
Godkjentdato:
Side:
2.11.17
1 av 1

Varslingsliste– Settefisk
Settefiskanlegget
Navn
Arvid Pedersen
PerMagneEriksen
Ulf Sørflaten
Vakttelefon

Stilling

Telefon

E-post

Produksjonssjef- settefisk
Driftsleder
Tekniskansvarlig

91 36 34 11
95 98 37 89
41 60 58 09
94 17 69 84

arvid.pedersen@griegseafood.com
per.magne.eriksen@griegseafood.com
ulf.sorflaten@griegseafood.com
Landersfjord.vakt@griegseafood.com

AdministrasjonenGSFF
Navn
Stilling
Roy-Tore Rikardsen
RogerPedersen
Willy Johansen
Vidar AamoNikolaisen

RegiondirektørGSFF
Samfunnskontakt
Teknisksjef GSFF
Produksjons
sjef Matfisk

Telefon

E-post

95 22 95 40
90 77 05 96
99 79 86 20
91 87 83 62

roy.tore.rikardsen@griegseafood.com
roger.pedersen
@griegseafood.com
willy.johansen@griegseafood.com
vidar.aamo.nikolaisen@griegseafood.com

Eksternekontakter og ressurser
Navn
Telefon
Fiskeridirektoratet
Fylkesmanneni
Finnmark
Barentsdykk
Akva-ren
FinnsnesDykk
Fiskehelsetjenesten
(Marin Helse)
Mattilsynet
Statkraft
RegionNord-Norge

Fax

E-post

Døgnåpenvaktsentral:
03415

55 23 82 76

fmc@fiskeridir.no

78 95 03 00

78 95 03 07

fmfipostmottak@fylkesmannen.no

Inge:90 99 95 47
Båt: 46 25 00 05
777 11 170 / 474 84 619
Kenneth: 907 64 322
Yngve:907 10 907
Mimmi: 907 11 907
77 71 07 24

22 40 00 00

Politi

Nødnummer:112
Lokaltpoliti: 02800
Nødnummer:110
Nødnummer:113
Nødnr.legevakt116 117

post@marinhelse.no
postmottak@mattilsynet.no

76 96 40 00
Tromsø:77 62 13 00

Ambulanse

akvaren@akvaren.no

77 71 05 70 / 48 18 67 67

Meteorologiskinstitutt

Brann

inge@barentsdykk.no

76 96 40 01
met.nord@met.no
www.yr.no (værvarselpå internett)
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