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4.3. Beredskapsplan ved mistanke rømming/rømming
Hensikt: Sikre at omfanget av en eventuell rømming blir minst mulig og at alle myndighetskrav, blant
annet i forhold til rapportering, blir fulgt opp. Vi har en målsetning om null rømming. Vi har
forebyggende tiltak og system som sørger for å holde anlegget i slik stand at risiko for havari og
rømming minimeres. Anlegget har også en tiltaksplan for rømming.
Ansvar: Den som mistenker/oppdager rømming har ansvar for å varsle nærmeste overordnede.
Driftsleder er ansvarlig for at de ansatte i område er kjent med beredskapsplanen og tilhørende
varslingsrutiner. Daglig leder er ansvarlig for at det selskapet har et velfungerende IK-system som
ivaretar utarbeidelse og periodisk oppdatering av beredskapsplaner.
Årsaker som kan gi mistanke rømming:
Hull/maskebrudd større enn minste laksefisk i not
Predator / villfisk i not
Observasjon laksefisk utenfor merd

Gjennomføring: Ved mistanke om rømming skal det straks igangsettes undersøkelser for å bekrefte
eller avkrefte mistanke. Undersøkelser kan gjøres med bruk av ROV /dykker. Ved rømming skal tiltak for
å tette hull straks iverksettes, nød-reparasjon må evt. foretas. Avvik skal opprettes.
Varsling ved bekreftet rømming: Driftsoperatør kontakter driftsleder eller produksjonssjef.
• Robert Mikkelsen, 400 36 951, driftsleder Øygarden
• Jarle Marøy, 995 93 022, driftsleder Radøy
• Kristen Kvalheim, 477 57 719, driftsleder Meland
• Kenneth Blomvågnes, 970 35 560, driftsleder Austfjorden
• Sindre Totland, 48037547, Silda
• Jakob Blom, 97 52 01 65, Produksjonssjef matfisk
Driftsleder varsler umiddelbart produksjonssjef, Jakob Blom, 97 52 01 65 .
Daglig leder eller stedfortreder varsler:
• Fiskeridirektoratet på telefon nr. 55 23 83 36.
• Fiskeridirektoratet sitt rømmingsskjema del 1 skal sendes fiskeridirektoratet via min side,
innlogging til min side vha. ID-porten. Daglig leder og stedfortreder har tilgang til min side på vegne
av selskapet. Skjema skal sendes inn så snart som mulig etter å ha varslet på telefon.
• Hvis anlegget er havarert eller har forflyttet seg slik at det kan komme i konflikt med skipstrafikk,
skal oppdretter varsle Kystverkets vaktsentral (NAVCO). 22 42 23 31 el. navco@kystverket.no
• Ved påvist sykdom, mistanke om sykdom eller ved mistanke om andre forhold som kan ha
konsekvenser for fiskevelferd skal mattilsynet varsles på nr. 22 40 00 00
• Varsle forsikringsselskap Catlin Norge ved Kristian Flem, 400 65 073.
• Varsle Statens Naturoppsyn på epost, ragni.nordas@dirnat.no, eller på telefon 55 32 78 06.
• Varsle Fylkesmannens Miljøavdeling fmhopostmottak@fylkesmannen.no eller på telefon 55 57 20
00.

Tiltak:
Loggfør hendelsesforløp
Dykker skal varsles

Kontakt
Frøy Vest, Avd. Øygarden:

Ansvarlig
Alle/Produksjonssjef
Driftsleder

Tine: 91172043
Kristian: 93459627
Båter og utstyr hentes inn
Hent inn mannskap fra andre lokaliteter ved
behov
Iverksett gjenfangst straks. Alle områder har
egen beredskapskasse (levert av All Maritim)
med 3 ulike garnstørrelser.
Kontakt lokale fiskere. Eivind Rong har egne
garn og kan i løpet av kort tid skaffe det som
trengs og nå alle lokaliteter.
Iverksett mottaksapparat for gjenfanget fisk.
Journalfør fangster. Bruk vedlagt skjema.
Er det behov for ny not? Finnes på Mørenot, avd.
Radøy.
Annet utstyr som tau, kjetting osv lagres på
base
Er det behov for brønnbåt?
Slakteri / Eksportør

Egen telefonliste på server

Tilleggsressurs:
Driftsleder/
Lokal Fisker: Eivind Rong 922 43 Driftsoperatør
102

Produksjonssjef
Martin Blom 95 24 05 13
Mørenot 56 34 99 40
Normann Sæbø 404 33 612

Driftsleder

Hordalaks/v Terje Hindenes: 99
70 71 17
Sotra Fiskeindustri, Kjell Inge:
56327901
Coast Seafood, Martin: 911 63
701 eller Hans Christian: 476 67
271.
Scanbio: 56 14 73 00, tast 1.

Driftsleder/
Produksjonssjef
Produksjonssjef

Eget mottaksapparat. Beredskapsavtale med
Scanbio for henting av ensilasje.
Anlegget har plikt til å ta imot egen fisk som er
oppfisket i definert område for gjenfangst. Ved
fangst av sjøørret, skal gjenfangst avbrytes.
Driftsleder er ansvarlig for utfylling og
produksjonssjef er ansvarlig for innsending av
gjenfangstskjema (lastes opp som vedlegg på
min side), samt for håndtering av
gjenfangstsituasjon.
Jakob Blom: 97 52 01 65
Rømmingsskjema del 2 sendes inn når
omfanget er ferdig kartlagt. Innsending via "Min
side".

Dokumenter

Telefonliste oppdattert okt 2018.xls
skjema-for-gjenfangstfiske.xlsx

Linker

• Rømming Fiskeridir.

Driftsleder
Driftsleder

Driftsleder

Daglig leder eller
stedfortreder

